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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

           Karar Sayısı : 2012/4019
           Rize Serbest Bölgesinin sınırlarının yeniden belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe
konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/10/2012 tarihli ve 70604 sayılı yazısı üzerine, 3218 sayılı
Serbest Bölgeler Kanununun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/11/2012 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
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Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

25 Aralık 2012
SALI

Sayı : 28508



5/11/2012 TARİHLİ VE 2012/4019 SAYILI 

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

           MADDE 1 – Rize Serbest Bölgesinin 23/5/1997 tarihli ve 97/9530 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile belirlenen sınırları ekli krokide gösterildiği şekilde yeniden tespit edilmiştir.

           MADDE 2 – Mülkiyeti Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Rize Serbest Bölgesi

arazisinin kullanım hakkı, 13/10/2010 tarihinden bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihe kadar,

Ekonomi Bakanlığına bedelsiz olarak devredilmiş sayılır.

           MADDE 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/6/1997 23033

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/2/2011 27845
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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında
Yönetmeliğin eki  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

14/7/2007 26582

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 6/2/2008 26779

2- 19/6/2009 27263

3- 9/12/2009 27427

4- 15/9/2011 28055
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN

BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca

Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılık-

lara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Libya’da yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile Libya’da ve/veya Libya’ya yönelik faali-

yetleri bulunan gerçek ve tüzel kişilere bankalarca kullandırılan krediler ve diğer alacaklar

hakkında 31/12/2013 tarihine kadar aşağıda belirtilen hükümler uygulanır:”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-

lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bankalarca denizcilik sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan krediler ve diğer

alacaklar hakkında 31/12/2013 tarihine kadar aşağıda belirtilen hükümler uygulanır:”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/11/2006 26333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 6/2/2008 26779

2- 23/1/2009 27119

3- 6/3/2010 27513

4- 9/4/2011 27900

5- 28/5/2011 27947

6- 18/6//2011 27968

7- 30/12/2011 28158

8- 21/9/2012 28418
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Spor Genel Müdürlüğünden:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERASYON 
BAŞKANLARI SEÇİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/2/2009 tarihli ve 27139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliğinin;

a) Adı “Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği” olarak, 
b) 1 inci maddesinde geçen “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Spor Genel

Müdürlüğü” olarak, 
c) 2 nci maddesinde geçen “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Spor Genel

Müdürlüğü”, “Özerk” ibaresi “Bağımsız” olarak,
ç) 3 üncü maddesinde geçen “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Spor

Genel Müdürlüğünün” olarak, 
d) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde geçen “Sportif Değerlendirme Ku-

rulunca” ibaresi “Kurulca” olarak, 
e) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Sportif Değerlendirme Kurulu” ibaresi

“Kurul” olarak,
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
c) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
ç) Federasyon: Genel Müdürlüğün ana hizmet birimi olarak faaliyet gösteren  spor fe-

derasyonlarını,
d) Kurul: 3289 sayılı Kanunun ek-9 uncu maddesi ile 13/7/2012 tarihli ve 28352 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliği hü-
kümlerine göre kurulan Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunu,

ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“f) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 13 üncü maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/2/2009 27139
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Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/1990 tarihli ve 20545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeli-

ğinin 1 inci maddesinde yer alan “Serbest Muhasebeciler,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer

alan “ve Gümrük” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiştir.

“Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği üç temsilciye ilâve olarak, üyelerinin yet-

mişbeşte biri oranında temsilci ve aynı sayıya kadar yedek temsilci seçer.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “her

yıl” ibaresi “üç yılda bir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – Birlik Yönetim Kurulu, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kı-

demli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faali-

yette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen dokuz asıl ve dokuz ye-

dek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden beşinin yeminli mali müşavir olması zorun-

ludur. Üst üste iki seçim döneminde iki defa Birlik Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş olan-

lar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.

Birlik Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Kanunun seçilmeye ilişkin hükümleri saklı

kalmak kaydıyla Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkına sahiptirler.

Birliğin hukukî temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasında boşalma olursa, ilgili seçim kurulu tarafından ve-

rilen mazbatada yer alan yedeklerden sırasıyla en fazla oy alanlar getirilir. Yeni üye ilk toplan-

tıya çağrılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu Başkanı, en az beş yıl süreyle yeminli mali müşavirlik yapmış olanlar ara-

sından seçilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – Birlik Disiplin Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az

üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki

faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen beş asıl ve beş
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yedek üyeden oluşur. Süresi dolan üye, yeniden seçilebilir. Asıl üyelerin üçünün yeminli mali

müşavir olması mecburidir. Genel Kurulda bu sayıda yeminli mali müşavir yoksa bulunanlarla

yetinilir.

Üyeler, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarından sadece birinde görev alabilirler.

Disiplin Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – Birlik Denetleme Kurulu, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl

kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faa-

liyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek

üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyelerinden en az birinin yeminli mali müşavir olması zo-

runludur. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

Denetleme Kuruluna seçilen yeminli mali müşavir, Denetleme Kurulunun Başkanıdır.

Denetleme Kurulunda birden fazla yeminli mali müşavir varsa, Denetleme Kurulu üyeleri gizli

oyla kendilerine bunlardan birini başkan olarak seçerler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Oy Pusulası ve Oy Verme İşlemi

MADDE 51 – Seçimlerde, üyeler bağımsız aday olabilecekleri gibi, aralarında oluştu-

racakları grupların listelerinden de aday olabilirler. Grup olarak seçime girenlerin Yönetim,

Denetim ve Disiplin Kurulları Üyelikleri için asıl ve yedek üye sayısı kadar aday göstermeleri

gereklidir. Gruplardan aday olacak kişilerin adaylığa ilişkin dilekçeleri grup listesine eklenerek

divana verilir. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri için tek bir birleşik oy pusulası

oluşturulur.

Birleşik oy pusulasında gruplar çekilecek kura sırasına göre yan yana yerleştirildikten

sonra, grup isimlerinin altında Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyelerinin

adları sıralanarak yazılır. Var ise bağımsız adaylar, birleşik oy pusulasının en son bölümüne

her kurul için unvanları belirtilerek alt alta sıralanmak suretiyle yerleştirilir. Bağımsızların sı-

ralaması çekilecek kuraya göre belirlenir. Oy pusulaları, hangi Kurul üyeliği için hangi grup

ya da bağımsız adaya oy verileceğini gösterecek şekilde hazırlanır.

Grup isimlerinin ve bağımsız adayların adlarının yanına işaret konacak kare şeklinde

kutulara yer verilmek suretiyle birleşik oy pusulası çoğaltılır, ilçe seçim kurulu mührü ile mü-

hürlendikten sonra kullanılır. Oylar, pusulada yer alan grup ya da bağımsız adayların ismi ya-

nındaki kutu herhangi bir şekilde işaretlenmek suretiyle kullanılır. Oy verme işlemi, gizli oy

açık tasnif esaslarına göre yapılır. Üye listesinde adı yazılı bulunmayan meslek mensubu oy

kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğini resmi kuruluşlarca verilen belgeyle veya TÜRMOB’un

verdiği kimlikle ispat etmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yeri imzalamasından sonra
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kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu

başkanı tarafından verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Mühürsüz oy pusulası ve

mühürsüz zarfla kullanılan oylar geçersiz sayılır.

Seçime katılan gruplar ve bağımsız adayların adları her kurulda yer alacak Yeminli

Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir şeklinde alt alta yazılarak aldıkları geçerli

oy hizalarına yazılır. Grupların aldıkları oy sayıları önce bire, sonra ikiye, sonra üçe … şeklinde

devam edilmek suretiyle kurulda yer alacak Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali

Müşavir sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız adayların aldıkları

oylar en büyükten en küçüğe sıralanır. Her Kurul asıl ve yedek üyelikleri unvanlara göre grup-

lara ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre tahsis olunur. Oyların eşit olması

hallerinde bunlar arasında ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. Kurul üyeliğinin gruplara tahsisi

oy pusulasında yer verilen sıralamaya göre yapılır.

Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurullarında asli üyeliklerden herhangi bir nedenle

ayrılma olması durumunda, ilgili seçim kurulu tarafından verilen mazbatada yer alan yedek

üyelerden en çok oy alanlar unvanlarına göre getirilir.

Üyeler, oda veya birlik yönetim, denetleme ve disiplin kurullarından sadece birinde gö-

rev alabilirler.

Seçimlerde, Kurullarda görev alacak Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci

Mali Müşavir sayılarının tespitinde Kanunun 35, 38 ve 39’uncu madde hükümlerindeki sayılara

uyulur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin, ikinci ve üçüncü fıkrasında yer

alan “Ekim ayının” ibareleri “izleyen yılın Ocak ayının” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkra-

sında yer alan “mali işleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “buna göre” ibaresi eklenmiş ve

aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bir yıl için hazırlanan bütçenin dipnotuna, üç yılı kapsamak üzere izleyen yıl bütçe-

sinin yüzde ondan aşağı olmamak üzere enflasyon oranı kadar artırılacağı yazılır. Bütçede, büt-

çelerin yüzde onu tutarında yedek ödenek ayrılır. İlk yılın bütçesinde kullanılmayan ödenekler

izleyen ikinci yılın bütçesine, ikinci yıl bütçesinde kullanılmayan ödenekler izleyen üçüncü

yıl bütçesine başlangıç ödeneği olarak aktarılır. İkinci ve üçüncü yıl bütçelerinde yeni bir fasıl

açılma ihtiyacı doğduğunda, Yönetim Kurulu tarafından yeni fasıl açılır ve gerekli aktarmalar

o yıla ait yedek ödenekten yapılır. Açılan fasıllar bütçenin diğer hükümlerine tabidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “her

yıl” ibaresi “hazırlanan Bütçelerde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşa-

virler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.
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Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/2/1990 tarihli ve 20440 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeminli
Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “Kanun” tanımı içeri-
sindeki “Serbest Muhasebecilik,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Bölgesi içinde kendi mesleği konusunda en az 250 meslek mensubu bulunan il mer-
kezlerinde ve bölgesi içinde 250 meslek mensubu bulunan ilçelerde (Büyükşehir belediyesi sı-
nırları içindeki ilçeler hariç) bir oda kurulur. Yeminli mali müşavirler odaları, bulundukları ilin
veya ilçenin adıyla anılır. Ancak, ilçelerde oda kurulabilmesi için o ilçedeki en az 100 meslek
mensubunun yazılı başvurusu aranır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Genel Kurul üç yılda bir Mayıs ayının içinde başkanın daveti üzerine bütçeyi ve gün-
demdeki diğer maddeleri görüşmek ve gereken seçimleri yapmak üzere toplanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilen, üye sayısı
binin altında olan odalarda beş asıl ve beş yedek, üye sayısı bin ilâ beşbin arasında olan odalarda
yedi asıl ve yedi yedek, üye sayısı beşbini aşan odalarda ise dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden
oluşur.”

“Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasında boşalma olursa ilgili seçim kurulu tarafından ve-
rilen mazbatada yer alan yedeklerden sırasıyla en fazla oy alanlar getirilirler. Yeni üye ilk top-
lantıya çağrılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Seçilme Yeterliği
MADDE 11 – Yönetim Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kı-

demli olup, serbest veya bir işyerine bağlı olarak Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faa-
liyette bulunanlar arasından seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aran-
maz. Odalarda üst üste iki seçim döneminde iki defa Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş
olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.

Seçilme yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona
erer.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Haziran” ibaresi “izleyen yılın Ocak” şeklinde, üçüncü
fıkrasında yer alan “Haziran” ibaresi “Ocak” şeklinde değiştirilmiştir.

“Odanın bir yıllık tahmini gelir ve gider bütçesi; Yönetim Kurulunca mevzuata uygun
olarak Nisan ayı içinde hazırlanır ve gerekçesiyle birlikte Genel Kurula sunulur. Bir yıl için
hazırlanan bütçenin dipnotuna, üç yılı kapsamak üzere izleyen yıl bütçesinin yüzde ondan aşağı
olmamak üzere enflasyon oranı kadar artırılacağı yazılır. Bütçede, bütçelerin yüzde onu tuta-
rında yedek ödenek ayrılır. İlk yılın bütçesinde kullanılmayan ödenekler izleyen ikinci yılın
bütçesine, ikinci yıl bütçesinde kullanılmayan ödenekler izleyen üçüncü yıl bütçesine başlangıç
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ödeneği olarak aktarılır. İkinci ve üçüncü yıl bütçelerinde yeni bir fasıl açılma ihtiyacı doğdu-
ğunda, TÜRMOB Başkanlığına bilgi verilerek Oda Yönetim Kurulu tarafından yeni fasıl açılır
ve gerekli aktarmalar o yıla ait yedek ödenekten yapılır. Açılan fasıllar bütçenin diğer hüküm-
lerine tabidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1)
numaralı alt bendi ile (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir.

“1) Maktu yıllık aidat: Memur maaşı taban aylığı katsayısının en az 200, en fazla 400
rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, odaya kayıtlı bütün üyeler tarafından ödenir.”

“d) Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri ile diğer çeşitli gelirler;
1) Oda gayrı menkullerinin kira gelirleri, her türlü faiz ve menkul kıymet gelirleri, Oda

aracılığıyla üyelere sağlanan tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerden elde edilen ücretlerin % 4’ü
ve çeşitli gelirlerdir. Mesleki kimlik belgesi bedeli olarak memur maaşı taban aylığı katsayısının
200 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar alınır.

2) Oda için gerekli taşınmaz mal edinimi için oda genel kurulu tarafından belirlenecek
katkı payları ile çalışanlar listesinin şirketler bölümüne kayıtlı şirketlerden alınacak yıllık öden-
tiler.

3) Genel Kurulca belirlenecek diğer gelirler.
4) Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri.”
“Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen

icra etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “her yıl”

ibaresi “hazırlanan bütçelerde” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – Oda Disiplin Kurulu, üye sayısı 50’ye kadar olan odalarda üç, üye sa-

yısı 50’den fazla olan odalarda beş üyeden oluşur. Ayrıca, Disiplin Kurulu üyesi 3 olan Odalarda
bir, 5 olan Odalarda 3 yedek üye seçilir. Disiplin Kurulu üyeleri arasında boşalma olursa, yer-
lerine ilgili seçim kurulu tarafından verilen mazbatada yer alan en çok oy alan yedek üyeler
getirilir.

Disiplin Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest
veya bir işyerine bağlı olarak Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar ara-
sından üç yıl için seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aranmaz. Süresi
dolan üye yeniden seçilebilir. Üyeler kendi aralarında bir başkan seçerler. Disiplin Kurulu en
az üç kişinin hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir.
Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur, Oda Disiplin Kurulunun ka-
rarlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Birlik Disiplin Kuruluna itiraz edile-
bilir.

Başkanın bulunmadığı zamanlarda meslekte en kıdemli üye Kurula başkanlık eder.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Denetleme Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup,

serbest veya bir işyerine bağlı olarak Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulu-
nanlar arasından üç yıl için seçilen üç üyeden oluşur. Ayrıca bir yedek üye seçilir. Üye sayısı
yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aranmaz.”

“Denetleme Kurulu üyeleri arasında boşalma olursa yerlerine ilgili seçim kurulu tara-
fından verilen mazbatada yer alan en çok oy alan yedek üyeler getirilir.”

25 Aralık 2012 – Sayı : 28508                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13



MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin sekizinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, onbirinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve ondördüncü fık-
rasında yer alan “devlet memurlarına” ibaresi “kamu görevlilerine” şeklinde değiştirilmiştir.

“Seçimlerde, üyeler bağımsız aday olabilecekleri gibi, aralarında oluşturacakları grup-
ların listelerinden de aday olabilirler. Grup olarak seçime girenlerin Yönetim, Denetim ve Di-
siplin Kurulları üyelikleri ile Birlik Genel Kurul temsilcilikleri için asil ve yedek üye sayısı
kadar aday göstermeleri gereklidir. Gruplardan aday olacak kişilerin adaylığa ilişkin dilekçeleri
grup listesine eklenerek divana verilir. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri için tek
bir birleşik oy pusulası, üst birlik delegeleri için ayrı bir oy pusulası oluşturulur.

Oy pusulalarında, grup listelerinden aday olanlar ilgili grup ismi altında, bağımsız aday-
lar ise ayrıca listelenir. Oy pusulaları, hangi kurul üyeliği için hangi grup ya da bağımsız adaya
oy verileceğini gösterecek birleşik oy pusulası şeklinde hazırlanır ve pusulanın ilgili sütununda
grupların veya bağımsız adayların kurullara ilişkin asil ve yedek üyeliklerine aday olanlara alt
alta sıralanmak suretiyle yer verilir. Grup isimlerinin ve bağımsız adayların adları yanına işaret
konacak kare şeklinde kutulara yer verilmek suretiyle birleşik oy pusulaları çoğaltılır, ilçe seçim
kurulu mührü ile mühürlendikten sonra kullanılır. Oylar, pusulada yer alan grup ya da bağımsız
adayların ismi yanındaki kutu herhangi bir şekilde işaretlenmek suretiyle kullanılır. Oy verme
işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Üye listesinde adı yazılı bulunmayan meslek
mensubu oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğini resmi kuruluşlarca verilen belgeyle veya
TÜRMOB’un verdiği kimlikle ispat etmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yeri imzala-
masından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sıra-
sında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Mü-
hürsüz oy pusulası ve mühürsüz zarfla kullanılan oylar geçersiz sayılır.

Birleşik oy pusulasında gruplar çekilecek kura sırasına göre, grup isimlerinin altında
yönetim, denetim ve disiplin kurulları asil ve yedek üyelerinin isimleri belirtilecek şekilde yan
yana sıralanır. Var ise bağımsız adaylar, pusulanın en son bölümüne yerleştirilir. Bağımsızların
sıralaması çekilecek kuraya göre belirlenir.

Seçime katılan grupların ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy hi-
zalarına yazılır. Grupların oy sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... şeklinde devam edil-
mek suretiyle, yedekler dahil o kurulun çıkaracağı üye ve Birlik Genel Kurul temsilcisi sayısına
ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız adayların aldıkları oylar ayrım ya-
pılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Kurul asil ve yedek üyelikleri ile Birlik
Genel Kurul asil ve yedek temsilcilikleri, gruplara ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük
sırasına göre tahsis olunur. Son kalan üye veya temsilcilik için oyların eşit olması halinde, bun-
lar arasında ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. Kurul üyeliği ve Birlik Genel Kurulu temsil-
ciliklerinin gruplara tahsisi oy pusulasında yer verilen sıralamaya göre yapılır.

Yönetim, disiplin ve denetleme kurullarında asli üyeliklerden herhangi bir nedenle ay-
rılma olması durumunda, ilgili seçim kurulu tarafından verilen mazbatada yer alan yedek üye-
lerden en çok oy alanlar getirilir.

Üyeler, oda veya Birlik yönetim, denetleme ve disiplin kurullarından sadece birinde
görev alabilirler.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek 2 nci madde eklenmiştir.
“Oda kurulmasında yönetim kuruluna seçilecek üyeler
EK MADDE 2 – Oda yönetim kuruluna seçilecek üyelerde odaların kurulmasından

itibaren 6 yıl için 3 yıllık kıdem şartı aranmaz.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetim

Kurulları yürütür.
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Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/2/1990 tarihli ve 20440 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “Kanun”
tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanun: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Kanununu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Bölgesi içinde kendi mesleği konusunda en az 250 meslek mensubu bulunan il mer-
kezlerinde ve bölgesi içinde 250 meslek mensubu bulunan ilçelerde (büyükşehir belediyesi sı-
nırları içindeki ilçeler hariç) bir oda kurulur. Serbest muhasebeci mali müşavirler odaları, bu-
lundukları ilin veya ilçenin adıyla anılır. Ancak, ilçelerde oda kurulabilmesi için o ilçedeki en
az 100 meslek mensubunun yazılı başvurusu aranır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Genel Kurul üç yılda bir Mayıs ayının içinde başkanın daveti üzerine bütçeyi ve gün-
demdeki diğer maddeleri görüşmek ve gereken seçimleri yapmak üzere toplanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilen, üye sayısı
binin altında olan odalarda beş asıl ve beş yedek, üye sayısı bin ilâ beşbin arasında olan odalarda
yedi asıl ve yedi yedek, üye sayısı beşbini aşan odalarda ise dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden
oluşur.”

“Yönetim Kurulu asıl üyeleri arasında boşalma olursa ilgili seçim kurulu tarafından ve-
rilen mazbatada yer alan yedeklerden sırasıyla en fazla oy alanlar getirilir. Yeni üye ilk toplan-
tıya çağrılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Seçilme Yeterliği
MADDE 11 – Yönetim Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kı-

demli olup, serbest veya bir işyerine bağlı olarak Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faa-
liyette bulunanlar arasından seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aran-
maz. Odalarda üst üste iki seçim döneminde iki defa Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş
olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.

Seçilme yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona
erer.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde,
ikinci fıkrasında yer alan “Haziran” ibaresi “izleyen yılın Ocak” şeklinde, üçüncü fıkrasında
yer alan “Haziran” ibaresi “Ocak” şeklinde değiştirilmiştir.

“Bir yıl için hazırlanan bütçenin dipnotuna, üç yılı kapsamak üzere izleyen yıl bütçe-
sinin yüzde ondan aşağı olmamak üzere enflasyon oranı kadar artırılacağı yazılır. Bütçede, büt-
çelerin yüzde onu tutarında yedek ödenek ayrılır. İlk yılın bütçesinde kullanılmayan ödenekler
izleyen ikinci yılın bütçesine, ikinci yıl bütçesinde kullanılmayan ödenekler izleyen üçüncü
yıl bütçesine başlangıç ödeneği olarak aktarılır. İkinci ve üçüncü yıl bütçelerinde yeni bir fasıl
açılma ihtiyacı doğduğunda, TÜRMOB Başkanlığına bilgi verilerek Oda Yönetim Kurulu ta-
rafından yeni fasıl açılır ve gerekli aktarmalar o yıla ait yedek ödenekten yapılır. Açılan fasıllar
bütçenin diğer hükümlerine tabidir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1)
numaralı alt bendi ile (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir.

“1) Maktu yıllık aidat: Memur maaşı taban aylığı katsayısının en az 200, en fazla 400
rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, odaya kayıtlı bütün üyeler tarafından ödenir.”

“d) Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri ile diğer çeşitli gelirler;
1) Oda gayrı menkullerinin kira gelirleri, her türlü faiz ve menkul kıymet gelirleri, Oda

aracılığıyla üyelere sağlanan tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerden elde edilen ücretlerin
% 4’ü ve çeşitli gelirlerdir. Mesleki kimlik belgesi bedeli olarak memur maaşı taban aylığı kat-
sayısının 200 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar alınır.

2) Oda için gerekli taşınmaz mal edinimi için oda genel kurulu tarafından belirlenecek
katkı payları ile çalışanlar listesinin şirketler bölümüne kayıtlı şirketlerden alınacak yıllık öden-
tiler.

3) Genel Kurulca belirlenecek diğer gelirler.
4) Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri.”
“Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen

icra etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “her yıl”

ibaresi “hazırlanan bütçelerde” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – Oda Disiplin Kurulu, üye sayısı 50’ye kadar olan odalarda üç, üye sa-

yısı 50’den fazla olan odalarda beş üyeden oluşur. Ayrıca, Disiplin Kurulu üyesi 3 olan Odalarda
bir, 5 olan Odalarda 3 yedek üye seçilir. Disiplin Kurulu üyeleri arasında boşalma olursa, yer-
lerine ilgili seçim kurulu tarafından verilen mazbatada yer alan en çok oy alan yedek üyeler
getirilir.

Disiplin Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest
veya bir işyerine bağlı olarak Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar ara-
sından üç yıl için seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aranmaz. Süresi
dolan üye yeniden seçilebilir. Üyeler kendi aralarında bir başkan seçerler. Disiplin Kurulu en
az üç kişinin hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir.
Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur, Oda Disiplin Kurulunun ka-
rarlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Birlik Disiplin Kuruluna itiraz edile-
bilir.

Başkanın bulunmadığı zamanlarda meslekte en kıdemli üye Kurula başkanlık eder.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Denetleme Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup,

serbest veya bir işyerine bağlı olarak Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulu-
nanlar arasından üç yıl için seçilen üç üyeden oluşur. Ayrıca bir yedek üye seçilir. Üye sayısı
yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aranmaz.”

“Denetleme Kurulu üyeleri arasında boşalma olursa yerlerine ilgili seçim kurulu tara-
fından verilen mazbatada yer alan en çok oy alan yedek üyeler getirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin sekizinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, onbirinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve ondördüncü fık-
rasında yer alan “devlet memurlarına” ibaresi “kamu görevlilerine” şeklinde değiştirilmiştir.

“Seçimlerde, üyeler bağımsız aday olabilecekleri gibi, aralarında oluşturacakları grup-
ların listelerinden de aday olabilirler. Grup olarak seçime girenlerin Yönetim, Denetim ve Di-
siplin Kurulları üyelikleri ile Birlik Genel Kurul temsilcilikleri için asil ve yedek üye sayısı
kadar aday göstermeleri gereklidir. Gruplardan aday olacak kişilerin adaylığa ilişkin dilekçeleri
grup listesine eklenerek divana verilir. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri için tek
bir birleşik oy pusulası, üst birlik delegeleri için ayrı bir oy pusulası oluşturulur.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                25 Aralık 2012 – Sayı : 28508

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16



Oy pusulalarında, grup listelerinden aday olanlar ilgili grup ismi altında, bağımsız aday-
lar ise ayrıca listelenir. Oy pusulaları, hangi kurul üyeliği için hangi grup ya da bağımsız adaya
oy verileceğini gösterecek birleşik oy pusulası şeklinde hazırlanır ve pusulanın ilgili sütununda
grupların veya bağımsız adayların kurullara ilişkin asil ve yedek üyeliklerine aday olanlara alt
alta sıralanmak suretiyle yer verilir. Grup isimlerinin ve bağımsız adayların adları yanına işaret
konacak kare şeklinde kutulara yer verilmek suretiyle birleşik oy pusulaları çoğaltılır, ilçe seçim
kurulu mührü ile mühürlendikten sonra kullanılır. Oylar, pusulada yer alan grup ya da bağımsız
adayların ismi yanındaki kutu herhangi bir şekilde işaretlenmek suretiyle kullanılır. Oy verme
işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Üye listesinde adı yazılı bulunmayan meslek
mensubu oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğini resmi kuruluşlarca verilen belgeyle veya
TÜRMOB’un verdiği kimlikle ispat etmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yeri imzala-
masından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sıra-
sında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Mü-
hürsüz oy pusulası ve mühürsüz zarfla kullanılan oylar geçersiz sayılır.

Birleşik oy pusulasında gruplar çekilecek kura sırasına göre, grup isimlerinin altında
yönetim, denetim ve disiplin kurulları asil ve yedek üyelerinin isimleri belirtilecek şekilde yan
yana sıralanır. Var ise bağımsız adaylar, pusulanın en son bölümüne yerleştirilir. Bağımsızların
sıralaması çekilecek kuraya göre belirlenir.

Seçime katılan grupların ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy hi-
zalarına yazılır. Grupların oy sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... şeklinde devam edil-
mek suretiyle, yedekler dahil o kurulun çıkaracağı üye ve Birlik Genel Kurul temsilcisi sayısına
ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız adayların aldıkları oylar ayrım ya-
pılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Kurul asil ve yedek üyelikleri ile Birlik
Genel Kurul asil ve yedek temsilcilikleri, gruplara ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük
sırasına göre tahsis olunur. Son kalan üye veya temsilcilik için oyların eşit olması halinde, bun-
lar arasında ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. Kurul üyeliği ve Birlik Genel Kurulu temsil-
ciliklerinin gruplara tahsisi oy pusulasında yer verilen sıralamaya göre yapılır.

Yönetim, disiplin ve denetleme kurullarında asli üyeliklerden herhangi bir nedenle ay-
rılma olması durumunda, ilgili seçim kurulu tarafından verilen mazbatada yer alan yedek üye-
lerden en çok oy alanlar getirilir.

Üyeler, oda veya Birlik yönetim, denetleme ve disiplin kurullarından sadece birinde
görev alabilirler.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğinin konusu, gerçek ve tü-

zel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince,

defterlerini tutmak, mali tablolar ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri
işleri yapmak,

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali
mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik
yapmak,

c) (b) bendinde yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yap-
mak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini
düzenlemek, tahkim, bilirkişilik, değerleme, derecelendirme ve benzeri işleri yapmak.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek 2 nci madde eklenmiştir.
“Oda kurulmasında yönetim kuruluna seçilecek üyeler
EK MADDE 2 – Oda yönetim kuruluna seçilecek üyelerde odaların kurulmasından

itibaren 6 yıl için 3 yıllık kıdem şartı aranmaz.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – Serbest Muhasebeci unvanıyla görev yapan mevcut meslek

mensupları bu Yönetmelikte yer alan hükümlere tabidir.”
MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

Odaları Yönetim Kurulları yürütür.
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Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST
MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/1997 tarihli ve 23089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde
yer alan “Serbest Muhasebecilik,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Kanun” tanımı aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, “Staja Başlama Değerlendirmesi” tanımı yürürlükten kaldırılmış ve yerine
“Staja Giriş Sınavı” tanımı eklenmiştir.

“Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanununu,”

“Staja giriş sınavı: Staj öncesinde, TÜRMOB tarafından yapılacak ya da Üniversite
veya ÖSYM gibi kurumlara TÜRMOB tarafından yaptırılacak olan, mesleğe giriş için gerekli
temel bilgi ve formasyonun mevcudiyetinin ölçüleceği, değerlendirme esasları TÜRMOB
(TESMER) tarafından belirlenen sınavı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Staja giriş sınavını kazananların stajı tamamlayabilmesi için, TESMER tarafından
düzenlenen eğitim programlarını tamamlayıp eğitim programı sonunda yapılacak sınavlarda
başarılı olması ve staja ilişkin meslek mensubunca düzenlenecek tezkiyelerde olumlu değer-
lendirme almış olması şarttır.

d) Tezkiye olumlu değerlendirme ölçütü, 100 üzerinden yapılacak değerlendirmede 80
ve üzeri notu ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Meslek etiğini ve meslek bilincini yerleştirmek,”
“c) Yabancı dil ve bilgi teknolojileri eğitimine olanak sağlamak,”
“d) Mesleki uygulamalarda uluslararası ve ulusal standartları etkin kılmaktır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – Serbest muhasebeci mali müşavirlik stajına başlamak için Kanunun 4 üncü

maddesindeki genel şartlar ile 5/A-a maddesindeki öğrenim şartlarını haiz, staja giriş sınavından
en az 60 puan almış ve Birlik tarafından belirlenen staj giderlerini yatırmış olmak gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için staj süresi 3 yıldır.
Staj, mücbir sebepler ve yurt dışı eğitim ile yurt dışı çalışma dışında kesintisiz olarak

yapılır.
Aday meslek mensupları, mücbir sebeplerin ortadan kalktığı andan itibaren 15 gün içe-

risinde kayıtlı olduğu TESMER Şubesi veya Odaya mücbir sebepleri gösteren belgelerle bir-
likte durumu yazılı olarak bildirir.

Yurt dışı eğitim ve yurt dışı çalışma öncesinde TESMER’e yazılı olarak başvuru yapıl-
ması ve izin alınması gerekir. TESMER, başvuru üzerine yapılacak değerlendirme sonrası yurt
dışı eğitim ya da yurt dışı çalışma için izin verebilir.
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Mücbir sebepler ve yurt dışı eğitim ile yurt dışı çalışmadan dolayı eksik kalan staj süresi
TESMER Şubesi Yönetim Kurulu kararı ile tamamlatılır.

Mücbir sebepler, stajın fiilen yapılmasına engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık
ve tutukluluk hali ile yangın, yer sarsıntısı, su basması gibi afetler ve kişinin iradesi dışında
meydana gelen durumlar veya askerlik gibi hallerdir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı “Staj ve Staj Süresinden
Sayılan Hizmetler” şeklinde ve ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştiril-
miş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajı, bağımsız çalışan serbest muhasebeci
mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında veya şirketlerinde yapılır. Staja başlayabilmek
için staja giriş sınavını kazanmak ve Birlik tarafından kurulan TESMER’in eğitim programını
tamamlayıp başarılı olmak şarttır. TESMER’in kurs ve seminerlerinde geçen ve altı ayı aşma-
yan süreler, staj süresinden sayılır. Kurs ve seminerlerde geçen ve altı ayı aşmayan sürelerin
stajdan sayılmasına ilişkin esaslar TESMER Yönetim Kurulunca belirlenir. Kanunun 6 ncı
maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerindeki stajdan sayılan
hizmetlerde bulunanlar bu fıkra kapsamı dışındadır.

b) Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hizmet süreleri staj süresinden
sayılır. Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen görevin vekaleten
yerine getirilmesi durumunda, vekalet süreleri staj süresinden sayılmaz.

Süreler, hizmetin yerine getirildiği kurumlarca düzenlenen hizmet cetveli ile belgelen-
dirilir. Hizmet sürelerini gösteren belgeler, TESMER tarafından belirlenir ve TESMER ve
TÜRMOB’un internet sitelerinde duyurulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Staj Programı ve Zorunlu Eğitim”
“Staj konuları, çalışma programları ve staja ilişkin zorunlu eğitim programı TESMER

tarafından hazırlanır. Adaylar, stajın başladığı tarihten itibaren, staj süresince zorunlu eğitime
tabi tutulurlar. Bu eğitime katılmayan adayların stajı iptal edilir. Zorunlu eğitim programı; staj
süresinin tamamı için bir bütün olarak uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İlgili Oda, staja başlayanlar için elektronik ortamda aday meslek mensubu kütüğünü
tutar. Meslek mensubu olanların bu kayıtları kapatılır ve elektronik ortamda tutulan meslek
kütüğüne kaydı yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine “bir ay içinde” ibaresinden sonra
gelmek üzere “Birlik ve TESMER’in internet sitelerinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları stajlarını Yeminli Mali Mü-

şavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve/veya onların denetim ve gözeti-
minde yapabilirler. Kanunun geçici 11 inci maddesi saklıdır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan “1475” ibaresi “4857”
şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aday meslek mensuplarının sigorta primlerine ilişkin bildirgeler TESMER tarafından
staj süresince takip edilir. Meslek mensubunca primi ödenmeyen aday meslek mensubunun
staj yeri değiştirilir. Aday meslek mensubunun sigorta primini ödemeyen meslek mensubu hak-
kında disiplin hükümleri uygulanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – 5786 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 26/7/2008 tarihinden

önce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajına başlamış olanlar hakkında bu tarihten önceki
hükümler uygulanır.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE

UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2007 tarihli ve 26675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest
Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki
Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmeliğin adında yer alan “SERBEST
MUHASEBECİLER,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Serbest Muhasebecilik,”
ve “Serbest Muhasebeciler,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Serbest Muhasebecilik,”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer
alan “Serbest Muhasebecilik,” ibaresi ile aynı fıkranın (i) bendinde yer alan “Serbest Muhase-
beci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek 1 inci madde eklenmiştir.
“Uluslararası Etik Standartlarında yapılan değişiklikler
EK MADDE 1 – Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından Uluslar-

arası Etik Standartlarında yapılan değişiklikler TÜRMOB tarafından meslek mensuplarına du-
yurulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.
“Serbest Muhasebeciler
GEÇİCİ MADDE 1 – Mevcut Serbest Muhasebeciler, bu Yönetmelik ve ekinde yer

alan etik ilkeler hükümlerine tabidir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmelikte yer alan Ek-1’in adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞA-

VİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler

ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.
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Gediz Üniversitesinden:
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/11/2010 tarihli ve 27771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gediz
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci ve
beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın, en az dört yıllık bir fakülte
veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diplomasına sahip olması ve Tezli Yüksek Lisans Prog-
ramları için ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olması gerekir.
Ancak, ilgili enstitünün yetkili kurulları bu puanın üzerinde puan belirleyebilir. Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uluslararası geçerliliği olan ve ALES’e eşdeğer kabul edilen Gra-
duate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Aptitude Test (GMAT) puan-
larıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise, Yükseköğretim Kurulunun
(YÖK) belirlediği denklikler esas alınır. Üniversitelerarası Kurulun belirledikleri dışında bir
yüksek lisans programına hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceğini ilgili
enstitünün önerisi üzerine Senato belirler.”

“(5) Tezli yüksek lisans programlarına; lisans başarı düzeyi, yabancı dil, mülakat ve
ALES sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. ALES’te alınan puanlar değerlendiri-
lirken başvurulan programın standart puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendir-
mede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES’te alınan
puanın %50’si, lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının %25’i ve mü-
lakatta alınan notun %25’inin toplamından oluşur. Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan ens-
titülerde/programlarda baraj niteliğinde yabancı dil giriş sınavı yapılır ve bu sınavda başarılı
olamayan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci ka-
bulünde, ALES notu getirme şartı aranmaz. Kayıt için yapılacak değerlendirmede Genel Başarı
notu; adayların lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının %50’si ve ya-
pılan mülakatta alınan notun %50’sinin toplamından oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini
artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kuru-
lunun kararıyla bazı derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders
alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenciler de ders ve sınavlarla ilgili yü-
kümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Takip eden yılda ilgili anabilim dalı başkanlığının
onayıyla Üniversitenin bir lisansüstü programına girmeyi başaran özel öğrencilerin başardıkları
dersler, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla izledikleri
program için geçerli sayılabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/11/2010 27771

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/11/2011 28153
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Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM 

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan
Kalyoncu Üniversitesi Önlisans  ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede herhangi bir eğitim programına kayıtlı olmayan kişiler Üniversitede
açılan derslere özel öğrenci statüsünde kaydolabilirler. Özel öğrenci başvuruları ilgili
fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.
Bu öğrenciler bir yarıyılda ilgili yönetim kurulu kararı ile en çok dört ders alabilirler ve daha
sonra Üniversiteye ÖSYM veya özel yetenek sınavı ile kayıt yaptırdıklarında ilgili fakülte/yük-
sekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile başarılı oldukları derslerden aldığı notlar
geçerli sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenciler; Üniversiteye tekrar dönmek üzere ilgili birimin dekanlığın/müdürlüğün
onayı ile izinli sayılabilir.”

“c) İzin başvuruları, gerekçeli bir dilekçe ve belgelerle birlikte, ilgili dekanlığa/yük-
sekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne yapılır. Dekanlığın/müdürlüğün onayı ile kesinleşen
izin, Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından öğrenciye ve ilgili diğer makamlara
bildirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra  eklenmiştir.
“(6) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının ba-

şında, Rektörlükçe düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Seviye
tespit sınavından alınan puana göre, öğrencinin;

a) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi
zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olup olmadığı,

b) Varsa yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı,
c) Yabancı dil hazırlık sınıfında, hangi seviyeden öğrenim göreceği
belirlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(4) Genel not ortalaması (GNO) 2.00’dan az olan öğrenciler tekrar edecekleri derslerin

yanı sıra üst yarıyıldan normal ders yükleri kadar yeni ders alabilirler. İlgili yönetim kurulu
kararı ile bazı derslerden muaf olan öğrenciler de o yarıyıl alacakları derslerin yanı sıra üst ya-
rıyıldan normal ders yükleri kadar yeni ders alabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler,  devam oranı %70’ten az olmamak şartı ile derslere, ilgili fakülte veya
yüksekokulların belirlediği ilkeler doğrultusunda laboratuar ve uygulamalara devam etmek,
yarıyıl/yıl içinde her türlü sınava ve dersi veren öğretim elemanının öngördüğü diğer çalışma-
lara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devamları ile ilgili kurallar öğretim elemanı tara-
fından ders öğretim planına konarak yarıyıl/yılbaşında ilan edilir. Öğrencilerin devam durumu,
ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve di-
siplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlü-
lüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Bu öğrenciler yarıyıl/yılsonu sı-
navına giremezler ve yarıyıl/yılsonu notları NA olarak değerlendirilir. Aynı kurallar dersler ça-
kışmamak kaydıyla yan dal ve çift anadal programları için de geçerlidir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, üçüncü fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Üniversiteden çeşitli nedenlerle burs alan öğrencilerin bursları hazırlık sınıfı olan
birimlerde beş yıl, hazırlık sınıfı olmayan birimlerde dört yıl devam eder. Bu süreler içinde
mezun olamayan öğrencilerden o yılki öğrenim ücreti alınır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
KTO Karatay Üniversitesinden:

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KONYA, KARATAY VE SELÇUKLU

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne
bağlı olarak kurulan KTO Karatay Üniversitesi Konya, Karatay ve Selçuklu Uygulama ve Araş-
tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; KTO Karatay Üniversitesi Konya, Karatay ve Sel-
çuklu Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu-
nunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE  4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: KTO Karatay Üniversitesi Konya, Karatay ve Selçuklu Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: Üniversitenin Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

11/9/2012 28408
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Konya ilinin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik bi-

rikiminin ortaya çıkarılması, Selçuklu döneminin sosyal tarihi, kültürel ve ekonomik yönleriyle

derinlemesine incelenmesi ve bu döneme damgasını vurmuş Mevlana Celaleddin-i Rumi, Emir

Celalettin Karatay gibi önemli şahsiyetlerin hayatları, eserleri ve miraslarının günümüz ve ge-

lecek kuşaklarına aktarılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1)  Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçları doğrultusunda aşağıdaki

faaliyetlerde bulunur:

a) Konya ilinin tarihi geçmişi, kültürel ve sosyal yapısı ve değerleri ile ekonomik biri-

kiminin ortaya çıkarılmasına yönelik araştırmalar yapmak.

b) Selçuklu dönemine ilişkin sosyal, kültürel, tarihi, bilimsel ve ekonomik birikimlerin

ortaya çıkarılması için araştırma ve incelemeler yapmak.

c) Selçuklu döneminin önemli şahsiyetlerinden Mevlana Celaleddin-i Rumi, Emir Ce-

lalettin Karatay ve dönemin diğer önemli şahsiyetlerinin hayatları ve eserlerinin daha iyi anla-

şılması ve günümüz ile gelecek nesillerine aktarılmasına katkı sağlayacak çalışmalar yapmak.

ç) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili; ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempoz-

yum, panel ve konferans gibi akademik etkinlikler yanında, bilimsel yayın yapmak; sergi, ya-

rışma ve benzeri etkinlikler düzenlemek, kurs ve seminerler organize etmek, dokümantasyon

ve arşiv birimi oluşturmak, kütüphane kurmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbir-

liği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Çalışma Birimleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri ile gerekli görüldüğü takdirde Üni-

versite içinden veya dışından girişimcilik konusunda deneyimli kişiler arasından Rektörün öne-

risi ve Mütevelli Heyetin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür,

yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine aynı

usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla bir süreyle mazeretsiz olarak görevi başında bulun-

maması durumunda görevi sona erer.

(3) Müdür, çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasın-

dan en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
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(4) Müdür görev başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birisi yerine vekalet

eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri kıdem sırasına

göre Müdürlüğe vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla olursa yeni bir Müdür görevlendirilir.

(5) Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıldığında, yardımcılarının

da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak, başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve 

değerlendirme işlerini yönetmek, yürütmek.

d) Faaliyet raporları hazırlamak.

e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

f) Çalışmalar ile ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür varsa müdür yardımcısı ile Müdürün teklif

edeceği ve Rektörün görevlendireceği üç üye ile toplam beş üyeden oluşur. Merkezin müdür

yardımcısı olmaması halinde Yönetim Kurulunda aynı usulle bir üye daha görevlendirilir. Yö-

netim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından sunulan işleri görüşür, karara

bağlar.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Konya, Karatay ve Selçuklu araştırmalarında ça-

lışmalarıyla bilinen kişiler arasından Rektör tarafından seçilecek beş kişiden oluşur.   Danışma

Kurulu istişari mahiyette karar alır. Danışma Kurulunun başkanı Rektör tarafından seçilir. Da-

nışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarıyla ilgili Yö-

netim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin, akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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KTO Karatay Üniversitesinden:
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİDERLİK VE GİRİŞİMCİLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan KTO Karatay Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların çalışma şek-
line ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; KTO Karatay Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: KTO Karatay Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde refah ve

kalkınmaya katkıda bulunmak üzere Üniversite, kamu kesimi ve iş dünyasının işbirliğini ge-
liştirerek, tarafların liderlik, yönetişim, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında bilgi birikimlerini
artırmak; yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilmelerine yardımcı olacak mekanizmalar kurmak
veya kurdurmak; organizasyonlar düzenlemek, eğitim, rehberlik, koçluk ve danışmanlık hiz-
metleri sunmak; kuluçka merkezi oluşturmak; araştırma çalışmaları yapmak, raporlar ve strateji
belgeleri hazırlamak ve bunları yayınlamak; iş dünyası temsilcileri ve bireylerde liderlik, yö-
netişim, yenilikçilik ve girişimcilik vasıflarının geliştirilmesi ve bu yönde yeteneklerinin zen-
ginleştirilmesine yönelik Üniversite içinde ve dışında faaliyetler düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1)  Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan kaliteli liderlerin ve girişimcilerin yetiştiri-

lebilmesi ve yönetsel sisteme kazandırılabilmesi, yöneticilerin, çalışanların, öğrencilerin ve di-
ğer kişilerin liderlik, yönetişim, yenilikçilik ve girişimcilik vasıflarının artırılması ve yönetim
süreçlerinin iyileştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak.
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b) Çağdaş gelişmeler, uygulamalar ve bilimsel yöntemler ışığında eğitim, uygulama,
bilimsel araştırma yapma olanağı sunmak ve bu yolla kurumsal ölçekte liderlik ve yönetsel
kapasiteler ile girişimcilik becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak.

c) Yönetim, liderlik, karar verme, güdüleme, örgütsel değişimin yönetimi, hızlı değişim
dönemlerinde karar verme ve liderlik, toplam kalite, takım çalışması yapma, yenilikçilik ve
girişimcilik ve benzeri konularda yaşanan güncel gelişmeleri kuramsal olarak ve uygulama
açısından inceleyerek, bireysel ve kurumsal liderliği ve girişimciliği geliştirmek için çalışmalar
gerçekleştirmek.

ç) Liderlik ve yönetim süreçleri ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının
çalışmalarına katkıda bulunmak, işbirliği yapmak, koçluk, danışmanlık ve veri sağlamak.

d) Liderlik, koçluk, yönetişim, yenilikçilik ve girişimcilik konularında ulusal ve ulus-
lararası düzeyde seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, sertifika programları, araş-
tırma, inceleme ve projeler yapmak, yaptırmak ve bu gibi çalışmalara katılmak.

e) Yeni ve yenilikçi iş fikirlerinin oluşmasında destekleyici ve bunların hayata geçiril-
mesinde öncü görevi görmek.

f) Girişimcilere; liderlik, yönetişim, koçluk, yenilikçilik, girişimcilik, iş fikri, pazar
araştırması, fizibilite etütleri, teknik analizler, ürün tasarımı, araştırma ve geliştirme (AR-GE)
ve mühendislik desteklerinin sağlandığı bir kuluçka merkezi görevini icra etmek.

g) Kamu ve özel kesimdeki üst ve orta düzey yöneticilerle potansiyel lider adaylarına
ve potansiyel girişimcilere ulaşarak gerekli koçluk, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yürüt-
mek.

ğ) Hali hazırda başlamış veya uygulanmakta olan yenilikçi projelere ilişkin iş kapasitesi
geliştirme, teknik, ekonomik, finansal açıdan değerlendirerek gerekli danışmanlık desteğini
sağlamak.

h) Üniversitenin bütün akademik birimlerinde öğrenci ve öğretim üyelerini hedef alan
liderlik ve girişimcilik ile ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde derslerin verilmesini sağlamak,
sertifika programlarını tek başına veya diğer merkez ve kurumlarla ortak olarak düzenlemek
ve uygulamak.

ı) Yurtdışı ülkelerdeki ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin, iş adamı, bürokrat
ve yöneticilerle bir araya gelecekleri liderlik, koçluk ve yönetişim çalıştayları ve yaz okulları
düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere destek vermek, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin bu
faaliyetlere katılımını sağlamak.

i) Uluslararası düzeyde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri geliştirerek
liderlik, koçluk, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında tek başına veya ortak eğitimler düzen-
lemek.

j) Konya ili, çevre iller ve çeşitli ülkelerdeki kaynak, üretim, girişim potansiyelini analiz
ederek hedef bölgelerde bir yenilikçilik ve girişimcilik kültürü oluşturmak ve girişimcilik hak-
kında toplumu bilinçlendirerek girişimciliği özendirmek, böylece istihdamı arttırarak toplumsal
barışa katkıda bulunmak, parlak iş fikirlerini ortaya çıkarmak adına yarışmalar düzenlemek, iş
fikirlerini alabilecek ve değerlendirecek mekanizmalar ve internet portalı oluşturmak.

k) Ulusal, uluslararası düzeyde girişimcilik ve yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesi
ve liderlik ile ilgili seminer, kongre veya konferans düzenlemek; liderlik, yenilikçilik ve giri-
şimcilikle ilgili düzenlenen eğitimlere, seminerlere, konferanslara, kongrelere ve yarışmalara
öğrencilerin ve öğretim elemanlarının katılımının sağlanmasını teşvik etmek.

l) Mesleki yatırımcılık ve risk sermayesi gibi kavramların tanıtılması ve yaygınlaştırıl-
ması amacıyla sermayedarlara mevcut potansiyel hakkında bilgilendirme yapmak, Konya böl-
gesindeki mesleki yatırımcıları ve risk sermayedarlarını bir araya getirecek ve beraber yatırım
yapabilecekleri toplantılar ve mekanizmalar organize etmek.

25 Aralık 2012 – Sayı : 28508                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27



m) Uluslararası düzeyde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri geliştirerek
liderlik, koçluk, yönetişim, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında ortak etkinlikler düzenlemek
veya bu kurumlar ile işbirliği içinde tek başına veya müştereken projelere katılmak, projeler
hazırlamak ve yürütmek.

n) Başarılı liderlerin, girişimcilerin ve iş modellerinin örnek alınması ve potansiyel
lider ve girişimcilere rehber olması amacıyla çeşitli platformlarda bunların bir araya gelmesini
sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Birimleri, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri ile gerekli görüldüğü takdirde Üni-

versite içinden veya dışından girişimcilik konusunda deneyimli kişiler arasından Rektörün öne-
risi ve Mütevelli Heyetin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür,
yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine aynı
usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla bir süreyle mazeretsiz olarak görevi başında bulun-
maması durumunda görevi sona erer.

(3) Müdür, çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasın-
dan en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(4) Müdür görev başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birisi yerine vekalet
eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri kıdem sırasına
göre Müdürlüğe vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla olursa yeni bir Müdür görevlendirilir.

(5) Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıldığında, yardımcılarının da
görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak, başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değer-

lendirme işlerini yönetmek, yürütmek.
d) Faaliyet raporları hazırlamak.
e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
f) Çalışmalar ile ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili

olarak Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları veya istekleri halinde Üniversite dı-
şından, liderlik ve girişimcilik ile ilgili faaliyetlerde mesleki, akademik ve saha deneyimi olan
kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam
beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden
ayrılan üyelerin yerine yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en
az altı ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür, Yönetim
Kurulu Başkanı olarak görev yapar.
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Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün çağrısı üzerine her altı ayda bir olağan, gerekli hallerde olağanüstü topla-

narak, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili
konularda karar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun   düzenlen-
mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-
lışma programını düzenlemek.

c) Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyetlere ve projelere destek sağlamak.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ile Üniversite içinden

veya istekleri halinde Üniversite dışından, liderlik ve girişimcilik ile ilgili faaliyetlerde mesleki,
akademik ve saha deneyimi olan kişiler arasından Rektör tarafından en az bir yıl süreyle gö-
revlendirilen üyelerden oluşur.

(2)  Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılır.
(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bu-

lunur.
Merkez birimleri ve görevleri
MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde aşağıdaki birimler faaliyet gösterir:
a) Liderlik ve Yönetişim Birimi.
b) Girişimcilik ve Yenilikçilik Birimi.
c) Değişim Yönetimi Birimi.
(2) Birimler Merkezin amaçları doğrultusunda kendi alanlarına ilişkin faaliyetleri yü-

rütürler. Birimlerin faaliyetleri Müdür tarafından belirlenen birim yöneticileri tarafından yü-
rütülür.

Çalışma grupları ve görevleri
MADDE 14 – (1) Çalışma grupları, Merkezin amaçları doğrultusunda projelere yönelik

olarak Müdür tarafından oluşturulur. Farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulur. Ça-
lışma grup temsilcileri, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları veya
ilgili sektörlerden Müdür tarafından seçilir ve en az bir yıl süreyle Rektör tarafından görevlen-
dirilir. Süresi dolan çalışma grubu temsilcileri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER

YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI
DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Dil-

ler Yüksekokulunda yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ve zorunlu ortak ya-
bancı dil dersleri ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yük-

sekokulunda yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ve ortak zorunlu yabancı
dil dersleri ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ara Sınav: Öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmek

için ve yılsonu yeterlilik sınavına hazırlık amacıyla yapılan sınavı,
b) Hazırlık Sınıfı: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,
c) Müdür: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,
ç) Müdürlük: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,
d) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,
f) Seviye Tespit Sınavı: Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam

edeceğini belirleyen sınavı,
g) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
ğ) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Dil-

ler Yüksekokulunu,
h) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ı) Yüksekokul Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,
i) Yeterlilik Sınavı: Öğrencinin diploma programı için istenen yabancı dil yeterliliğine

sahip olup olmadığını ölçen dil sınavını,
j) YDYO: Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Hazırlık Öğretimi ve Sınavlar

Yabancı dil öğretiminin amacı
MADDE 5 – (1) Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrencileri ön lisans, lisans, yüksek

lisans ve doktora programlarından mezun olduklarında aldığı yabancı dilin temel kurallarını
öğrenmiş, yabancı dil kelime dağarcığını geliştirmiş, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu
anlayabilme ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme kabiliyetini kazanmış duruma
getirmeyi sağlamaktır.
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Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin yürütülmesi
MADDE 6 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim, Yabancı Diller Yük-

sekokulu tarafından yürütülür.
Kayıt
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfına kayıt işlemleri, Üniversiteye ilk

kayıt sırasında kendi fakültesi/yüksekokulu tarafından yapılır. Ancak, YDYO tarafından yapılan
yeterlik sınavında veya 11 inci maddenin onuncu fıkrasında belirtilen merkezi veya uluslararası
sınavlardan birinde başarılı olan öğrenciler, doğrudan kendi bölümlerine/programlarına kayıt
olmaya hak kazanır.

Akademik takvim
MADDE 8 – (1) Yabancı Diller Yüksekokulunda yabancı dil hazırlık sınıfı öğretim

takvimi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilan
edilir.

Eğitim süresi
MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık programlarının eğitim-öğretim süresi, her bir ya-

bancı dil hazırlık programı için iki yarıyıldır. Hazırlık sınıfına bir yıl devam edip başarısız olan
öğrenciler için eğitim süresi ilave bir yıl daha uzatılabilir. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğ-
rencinin ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim programlarında görmekle yükümlü olduğu
derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

(2) Hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler her yarıyıl başında Üniversitenin belir-
leyeceği esaslara göre kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip yılsonunda başarılı olan öğrenciler, ön li-
sans, lisans veya lisansüstü öğretim programlarına devam etmeye hak kazanırlar.

Sınavlar ve sınav uygulamalarına ilişkin esaslar
MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık programında; yeterlik sınavı, final sınavı, ara sı-

navlar, mazeret sınavı, yoklama sınavları ve bütünleme sınavı uygulanır.
(2) Yabancı dil hazırlık eğitimi ile ilgili sınavlar şunlardır:
a) Yeterlik sınavı; güz yarıyılı başında, yabancı dil hazırlık programı akademik takvi-

minde önceden belirtilen  tarihte yapılır. Yeterlik sınavında başarı notu 100 üzerinden en az
70’tir. Güz yarıyılı başındaki bu sınav, hazırlık sınıfında öğrencilerin hangi seviyede eğitim-
öğretim göreceklerini belirlemek amacıyla seviye tespit sınavı olarak da kullanılabilir ya da
ayrı bir seviye tespit sınavı yapılabilir. Bu sınava;

1) Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfı bulunan bölümlerine/programlarına yeni kayıt
yaptıran,

2) Hazırlık sınıfının ilk yılı veya tekrar yılı sonunda başarısız ya da devamsız olan,
3) Hazırlık sınıfı süresi içerisinde kayıt donduran,
4) Hazırlık sınıfında devam şartını sağlamış, ancak başarılı olamadan kendi bölümüne/prog-

ramına devam eden,
5) Yurt dışında veya yurt içinde yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan başka bir yükseköğretim

kurumundan Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan bölüm/programlarına yatay
geçiş yapmak isteyen,

öğrenciler girebilir.
b) Final sınavı; yılda bir kez, eğitim-öğretim yılı sonunda, yabancı dil hazırlık programı

akademik takviminde önceden belirtilen tarihte yapılan sınavdır. Öğrencinin, bahar yarıyılı so-
nunda yapılan bu sınava girme hakkını elde edebilmesi için, 14 üncü maddede belirtilen devam
zorunluluğunu yerine getirebilmesi ve yıl içi başarı notunun en az 40 puan olması gerekir.
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Devam zorunluluğunu yerine getiremeyen ve başarısız olan ya da yıl içi başarı notu 40 puanın
altında olan öğrenciler, sadece güz yarıyılı başında yapılan yabancı dil yeterlik sınavına gire-
bilirler.

c) Ara sınavlar; hazırlık eğitimi süresince her yarıyıl içinde iki kez yapılır. Yabancı dil
hazırlık programı akademik takviminde önceden belirtilen tarihte yapılan sınavlardır.

ç) Mazeret sınavı; haklı ve geçerli nedenlerle herhangi bir ara sınava katılamayan ve
mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır.

d) Yoklama sınavları; kısa ve uzun yoklama sınavları olmak üzere iki çeşittir. Bir yılda
kaç sayıda yoklama sınavı yapılacağı ve sınavın esasları, her eğitim-öğretim yılı başında Mü-
dürlük tarafından belirlenir ve öğretim elemanları vasıtası ile öğrencilere duyurulur.

e) Bütünleme sınavı; yılda bir kez, yabancı dil hazırlık programı akademik takviminde
önceden belirtilen tarihte yapılan sınavdır. Hazırlık Programı final sınavına girme hakkı elde
edenlerden yani devam şartını yerine getirmiş ve yıl içi başarı notu 100 üzerinden 40 ve üzerini
almış öğrenciler final sınavında başarısız olanlar ile sınava girme şartlarını sağladıkları halde
sınava giremeyen öğrenciler sağlık raporu ya da geçerli mazereti olanlar bütünlemeye girebilir.

(3) Yoklama sınavları, yeterlik ve final sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez.
Başarı, değerlendirme ve muafiyet
MADDE 11 – (1) Derslerin belirli bir yabancı dil veya zorunlu ve seçmeli derslere iliş-

kin kredi saatlerinin asgari yüzde otuzluk kısmının bir yabancı dille eğitim-öğretimin yapıldığı
fakülte/bölüm/anabilim dalı/programları için zorunlu yabancı dil sınıfı: Hazırlık sınıfının ikinci
yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, ilave iki yarıyıl daha
hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yarıyıl
sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı
dille verilen ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir.

(2) Bu hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfına devam
etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan final sınavında başarılı olamaması halinde, ta-
lebi üzerine öğrenci, Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer bir
programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine ya da Ölçme, Seçme ve Yerleş-
tirme Merkezi tarafından, başka bir üniversiteye, yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı
yıl itibariyle, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak
için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

(3) Öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte bazı seçmeli derslerin yabancı
dille okutulduğu bölüm/anabilimdalı/programların zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı: Öğren-
ciler, bu hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri tak-
dirde dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile, ön lisans,
lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tama-
men yabancı dille okutulanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabi-
lirler.

(4) Öğrenim alanı yabancı dil olan öğrenciler öğrenim görecekleri yabancı dil hazırlık
sınıfının ikinci yarıyılı sonunda başarılı olamadıkları takdirde beklemeli öğrenci statüsünde
sayılırlar ve bölümlerindeki/programlarındaki öğrenimlerine devam edemezler. Bu öğrenciler
ilave iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânla-
rıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, gir-
meye hak kazandığı yabancı dille verilen ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına
devam edebilir. Bu öğrencilere, takip eden yıllarda yapılacak olan yeterlik sınavlarına girme
hakkı verilir. İlgili öğrencilerin sınava katılmak için, ilan edilen tarihlerde yabancı dil hazırlık
eğitimi aldıkları birime başvurmaları gerekir.
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(5) Hazırlık sınıfında öğrenci başarısı; final sınavı ve yıl içi başarı notlarına göre belir-
lenir. Bu bağlamda, yıl içinde yapılan ara sınavlar, yoklama sınavları ve öğrencinin derse de-
vamı, katılımı, ödev ve proje hazırlamadaki gayreti ve başarı düzeyi gibi sınıf içi değerlendirme
notları ve final sınavı esas alınır. Bu sınavlar ve değerlendirmeler sonucu; aldığı not toplamının
% 50’si ile final sınav sonucu aldığı notun % 50’sinin toplamı 70 olan öğrenciler başarılı kabul
edilir. Öğrenci başarı puanının hesaplanmasındaki iki temel yöntem ve ağırlıkları aşağıdaki şe-
kildedir:

a) Yıl İçi Başarı Notu %50,
b) Final Sınavı %50.
(6) Yıl içi başarı notunun hesaplanmasında yıl içinde yapılan sınavların ağırlıkları aşa-

ğıdaki gibidir:
a) Ara sınavlar                       %80,
b) Yoklama sınavları %15,
c) Sınıf içi değerlendirme    %5.
(7) Yıl içi not ortalaması 100 üzerinden 39 ve altında olan hazırlık sınıfı öğrencisi final

ve bütünleme sınavlarına giremez.
(8) Final sınavında uygulanan başarı şartları bütünleme sınavında da aynen uygulan-

maktadır ve bütünleme sınav notunun genel başarı notuna etki oranı ile final sınav notunun
genel başarı notuna etki oranı aynıdır. Bu bağlamda, genel başarı notu, yıl içi başarı not orta-
lamasının %50’si ile final sınavı veya bütünleme sınavı notunun %50’si toplanarak hesaplanır.

(9) Yabancı dil hazırlık sınıfından;
a) Yeterlilik sınavında başarılı olanlar,
b) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak ko-

nuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim, lisans, yüksek lisans
kurumlarında eğitim görüp, öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

c)  Yurt dışında veya yurt içinde yabancı dil hazırlık sınıfı olan başka bir yükseköğretim
kurumundan Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfı olan bölüm/programlarına yatay geçiş
yapan öğrenciler,

ç) Senatoca eşdeğerliliği kabul edilen merkezi ve uluslararası sınavlardan son üç yıl
içerisinde yine Senatoca belirlenen puanı alanlar,

muaf sayılırlar.
(10) Senatoca eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve alınması gereken asgari puanlar aşa-

ğıdaki tablolarda belirtilmiştir.
Yabancı Dil Hazırlık Yeterlik Sınavı, Merkezi Yurtiçi-Yurtdışı Yabancı Dil (İngilizce)

Sınavları Eşdeğerlik Çizelgesi*

* Bu tabloda bulunmayan ancak Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerlilikleri kabul
edilen sınavlar için, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerlilik çizelgeleri esas
alınır.

** IELTS toplam sınav sonucudur.
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Yabancı Dil Hazırlık Yeterlik Sınavı, Merkezi Yurtiçi-Yurtdışı Yabancı Dil (Almanca)

Sınavları Eşdeğerlik Çizelgesi*

* Bu tabloda bulunmayan ancak Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerlilikleri kabul

edilen sınavlar için, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerlilik çizelgeleri esas

alınır.

Mazeret sınavları

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara sınavlara katılmaması duru-

munda mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara göre Yabancı Diller Yük-

sekokulunca karar verilir. Mazeretler kabul edilip mazeret sınavı hakkı tanınan öğrenciler sınav

haklarını Yabancı Diller Yüksekokulunca belirlenen gün, yer ve saatte kullanır.

(2) Mazeretlere ilişkin başvurular belgeleriyle birlikte, mazeretin bitimini izleyen üç

gün içerisinde yazılı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır. Bu süre geçtikten

sonra yapılan mazeret başvuruları hakkında işlem yapılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 13 – (1)  Sınav notlarında maddi hatalar dışında değişiklik yapılmaz. Sınav

notuna itirazlar notların duyurulmasını izleyen yedi iş günü içerisinde Yüksekokul Müdürlü-

ğüne yazılı olarak yapılır. Herhangi bir maddi hata ile ilgili itiraz ilgili öğretim elemanının da

görüşü alındıktan sonra Yönetim Kurulunca incelenir ve karara bağlanır.

Devam zorunluluğu

MADDE 14 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler,

bulundukları sınıfın derslerinin %80’ine devam etmekle yükümlüdür. Devamsızlık sınırını aşan

öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulunca final sınavından önce ilan edilir. Devam koşulunu

yerine getirmeyen hazırlık sınıfı öğrencileri, yılsonunda yapılacak final ve bütünleme sınavla-

rına giremez, güz yarıyılı başında yapılacak olan yeterlik sınavına girebilir. Bu sınavda başarısız

olunması durumunda bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen başarı ve değerlendirmeye

ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Hazırlık sınıfını tekrar eden öğrenciler, tekrar yılında da derslere %80 oranında de-

vam etmek zorundadır.

(3) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesaplanmasında

hiçbir surette dikkate alınmaz.

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                25 Aralık 2012 – Sayı : 28508

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 34



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri
MADDE 15 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğ-

rencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, birinci
ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları yabancı dil I ve II dersleridir.

Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet
MADDE 16 – (1) Her yıl güz yarıyılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte

YDYO tarafından ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 60 ve üstü
not alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil I ve II derslerinden muaf olur.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm/programlarda yapılan yabancı dil
hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olan veya yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile ta-
mamlayan öğrenciler, ders programlarında bulunan ortak zorunlu yabancı dil derslerinden de
muaf sayılırlar.

(3) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavından 60 ve üstü not alan öğrencilerin notu,
22/1/2012 tarihli ve 28181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi
Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre not olarak işlenir.

(4) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavlarına hazırlık sınıfı öğrencileri de not yük-
seltmek amacıyla girebilir.

(5) Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda bu dersleri almış ve başarılı olmuş
öğrenciler de ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılır.

(6) Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin kararlar, kendi
fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından verilir.

(7) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden sınava girip muaf olmak isteyen öğrencilerin
dilekçe ile süresi içinde Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin verilmesi
MADDE 17 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları Mü-

dürlükçe görevlendirilir.
(2) Derslerin yürütülmesinden, fakülte dekanlıkları/yüksekokul müdürlükleri sorum-

ludur.
Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin sınavları
MADDE 18 – (1) Ara ve genel sınavlar, ilgili öğretim elemanı tarafından müfredata

uygun olarak, akademik takvimde öngörülen tarihlerde yapılır.
Başarı durumu
MADDE 19 – (1) Başarı durumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği esaslarına göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Necmettin Erbakan

Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/10/2011 tarihli ve 28095 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları,  ilgili EABD tarafın-

dan belirlenerek enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar enstitü kurulunda görüşü-
lerek karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda prog-
ramların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı
bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler,
Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Eğitim dalı yönünden EABD’ce uygun görülen bir yüksek lisans diplomasına sahip
olması, lisans diplomasıyla başvuranların ise lisans mezuniyet notunun 4 tam not üzerinden
en az 3.5 veya eşdeğer mezuniyet derecesine sahip olması.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının  (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ve yer-
leştirilme esasları aşağıda belirtilmiştir.

1) Adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
2) Tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruların değerlen-

dirilmesi; Adaylar Lisans mezuniyet ortalamasına göre yerleştirilir. Notların eşit olması duru-
munda en genç olan adayın puanı dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Tezsiz ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için mülakat yapılmaz.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır.

Jüri, en az üç asil, iki yedek üyeden oluşur. Üyelerden biri tez danışmanıdır. Diğer iki üyeden
en az birinin yükseköğretim kurumu içindeki başka bir EABD’nin veya başka bir yükseköğ-
retim kurumunun öğretim üyesi olması gerekir. Jüri üyelerinin seçiminde, jüri üyelerinin uz-
manlık alanları savunulacak tez konusuna en uygun öğretim üyeleri arasından seçilmesine dik-
kat edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası  yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe 45 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Engelli öğrenciler
MADDE 45/A – (1) Engelli öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerinde ve sınavlarında

tabi olacakları  uygulamalar  Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

25/10/2011 28095
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ UYKU BOZUKLUKLARI TANI, TEDAVİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan Süleyman Demirel Uyku Bozuklukları Tanı, Tedavi Uygulama ve Araş-
tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görev-
lerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Uyku Bozuklukları

Tanı, Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Uyku Bozuklukları Tanı, Tedavi Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili Fakülte, Bölüm ve Anabilim dal-

larının ve ilgili diğer kamu ve özel kuruluşların işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında uyku
tıbbı ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bu-
lunmak, tanı ve tedavi hizmetlerinin geliştirilmesine aracılık etmek ve uyku tıbbının toplum
sağlığı ile ilgili konularında ulusal ve uluslararası sağlık politikalarını belirlemek üzere çalış-
maktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında, uyku tıbbı ile ilgili her konuda temel ve uygulamalı araş-

tırma ve inceleme yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.
b) Uyku tıbbındaki gelişmeleri temel alan ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer,

konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bilimsel dergi çıkarmak.
c) Uyku tıbbı konusunda temel ve uygulamalı araştırma yürüten ulusal ve uluslararası

kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak.
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum

ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine imkan sağ-
lamak, ihtiyaç veya talep halinde; inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim
programları düzenlemek, bilimsel danışmanlık hizmeti vermek, veri bankacılığı ve benzeri hiz-
metleri vermek.
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d) Uyku tıbbı ile ilgili ulusal sağlık politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak, li-
sans ve lisansüstü eğitimleri oluşturmak ve geliştirmek.

e) Merkezce yürütülecek klinik çalışmalar, hasta takibi ve bilimsel etkinlikler yapmak
ve ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye’yi  temsil edecek referans merkezi olmak.

f) Uyku tıbbı kapsamında yer alan hastalıkların hasta, aile ve toplum üzerinde meydana
getirdiği sosyal ve ekonomik sorunları belirlemek, çözüme yönelik projeler geliştirmek ve so-
nuçlarını ortaya koymak.

g) Uyku ve hastalıkları konusunda toplumun aydınlatılması, hasta ve hasta yakınlarının
bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, sürekli eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi
ve broşür basımları yapmak, yazılı ve görsel yayın organlarında programlar yaparak bilimsel
nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

ğ) Disiplinlerarası bir yaklaşım ile uyku hastalıklarının tanı ve tedavisinde uyulması
gereken kuralların belirlenmesi ve yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve yaygın-
laştırılmasında öncülük etmek.

h) Uyku bozuklukları alanında yapılacak her türlü yayını teşvik etmek; ayrıca kaynak
yayınları içeren bir kütüphane kurulması için her türlü yatırımda bulunmak.

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
i) Merkezin kuruluş amacına, 2547 sayılı Kanunda öngörülen amaç ve ilkelere uygun

diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili uyku hastalıkları konusunda

bilimsel çalışmaları olan Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için
görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede gö-
revli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardım-
cısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Merkez Müdürünün görev süresi
bittiğinde kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca

alınan kararları uygulamak.
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim

yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim
Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Merkezin plan dahilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü
çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma
ve faaliyetleri yönlendirmek.
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e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum ve
kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek.

f) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek, Merkezin
hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirilmek üzere Danışma
Kuruluna sunmak.

g) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma önerisini Yönetim Kuruluna sunmak ve
Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek
ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki her türlü resmi veya özel
kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan alan ile ilgili uzman, sağlık, eğitim, idari ve teknik
personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

h) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt
içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen, Üniversite Tıp Fa-
kültesi veya Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi veya öğretim elemanları arasından dört kişi
olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi
bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir
üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın
faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az bir kez
ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile
alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üye-
nin görevi görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını

görüşmek ve karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.
b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine

yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerek-
tirenleri Rektöre sunmak.

c) Danışma Kurulunun toplanmasına karar vermek.
ç) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
d) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.
e) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenle-

meleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
f) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
g) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ğ) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
h) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
ı) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.
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Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kamu ve özel
kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör
tarafından üç yıllığına seçilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi ta-
mamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin daha etkin şekilde

yürütülmesini sağlamak ve verimliliği arttırmak maksadı ile çalışma grupları oluşturulabilir.
Bu grupların başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu çalışma gruplarının faaliyetlerini izler, denetler ve faaliyet
raporu düzenletebilir.

(2) Merkezin çalışma grupları aşağıdaki konularda oluşturulur:
a) Uyku fizyolojisi ve farmakolojisi
b) Uyku bozuklukları
c) Uyku ve solunum sistemi
ç) Uyku ve endokrin
d) Uyku ve kardiyovasküler
e) Uyku ve diş hekimliği
f) Uyku ve nöroloji
g) Uyku ve KBB
ğ) Uyku ve deneysel yöntemler
h) AR-GE.
Merkez demirbaşları
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamına alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Döner sermaye
MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerde, 2/2/2000 tarihli

ve 23952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye
İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi ön lisans, lisans ve ha-

zırlık programlarındaki eğitim-öğretim ile sınav ve değerlendirme usul ve esaslarını düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Üsküdar Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve

meslek yüksekokullarına öğrenci kayıt ve kabul, eğitim-öğretim, lisans ve ön lisans eğitim-öğretim

programlarının düzenlenmesi, devam işlemleri, staj, sınav ve başarı değerlendirme, kayıt dondurma

ve izin, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4 /11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ÇAP: Çift anadal programını,

c) Dekan: Üniversitenin ilgili fakülte dekanını,

ç) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,

d) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

e) Müdür: Üniversitenin ilgili meslek yüksekokulu müdürünü,

f) Mütevelli Heyeti: Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ğ) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,

i) Üniversite Yönetim Kurulu: Üsküdar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

j) Yan dal: Yan dal programını,

k) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,

l) Yönetim kurulu: Üniversitenin ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim

kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında normal öğre-
nim süresi ön lisans programlarında iki yıl, lisans bölümlerinde dört yıldır. Azami öğrenim sü-
resi ise iki yıllık programlar için dört, dört yıllık programlar için yedi, beş yıllık programlar
için sekiz, altı yıllık programlar için dokuz yıldır. Yabancı dil hazırlık sınıfı bu sürelere dahil
değildir.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun
46 ncı maddesinde öngörülen şartlar ve mali yükümlülüklerini yerine getirmek koşulu ile öğ-
renimlerine devam ederler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan
diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencinin, ceza süresi öğrenim süresinden
sayılır.

Öğrenim ücreti

MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretleri ve kredi ba-
şına düşen öğrenim ücreti miktarı Mütevelli Heyeti tarafından her yıl belirlenir ve ödeme şek-
liyle birlikte duyurulur.

(2) İlk kez kayıt yaptıran veya kaydını yenileten öğrencilerden bir süre sonra kaydını
sildirmek isteyen öğrencilerin ücretlerinin iadesi Mütevelli Heyet tarafından belirlenen şartlar
çerçevesinde yapılır.

Eğitim-öğretim yılı ve akademik takvim

MADDE 7 – (1) Akademik takvim her yıl Senato tarafından belirlenir.
(2) Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından meydana gelir. Her yarıyılın normal süresi

ara sınavlar dahil en az ondört (yetmiş iş günü) haftadır. Yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme
sınavları bu sürelere dahil değildir.

(3) Gerektiğinde eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlar ilgili yönetim kurulu kararıyla
Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile eğitim, kısmen veya tamamen
yabancı dilde yapılabilir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 9 – (1) Üniversitede yabancı dil hazırlık eğitimi zorunlu olan bölümlere kayıt
yaptıran öğrenciler, yabancı dil yeterlilik ve seviye belirleme sınavına tabi tutulur.

(2) Yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olanlar, uluslararası bir yabancı dil sınavında
Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar ile daha önce başka bir Üniversitede ya-
bancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayanlardan belgeleri ilgili fakülte/yüksekokul/mes-
lek yüksekokulu kurulu tarafından kabul edilenler doğrudan ilgili bölüme başlarlar.

(3) Yabancı dil seviyeleri yeterli bulunmayan ve yabancı dil yeterlilik sınavında başa-
rısız olanlar, Üniversitenin düzenlediği zorunlu yabancı dil hazırlık programına devam eder-
ler.
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(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık programındaki bir yılın sonunda başarısız olunması ha-
linde, öğrencilerin talebi üzerine ÖSYM tarafından başka bir Üniversiteye ya da kaydının bu-
lunduğu Üniversitenin öğrenim dili Türkçe olan bir programına yerleştirilirler.

(5) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi, Senatonun belirleyeceği usul ve esaslara
göre düzenlenir.

Akademik danışmanlık

MADDE 10 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm baş-
kanlıklarının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından bölümün tam zamanlı öğretim eleman-
ları arasından bir akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışman; öğretim süresi boyunca öğrencinin akademik gelişimini izler,
öğrenciye yol gösterir, öğrenciye yardımcı olur. Öğrenciler, akademik danışmanın onayını ala-
rak her yarıyıl başında almaları gereken derslere kayıt yaptırırlar.

Burslar

MADDE 11 – (1) Üniversitenin burslu lisans ve ön lisans programlarına ÖSYM tara-
fından yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, öğrenim ücretini kapsar.

(2) Burslar normal öğretim süresince devam eder.
(3) Disiplin cezası alan öğrencilerin bursları kesilir.
(4) Üniversite tarafından öğrencilere verilecek burslara ilişkin esaslar Senato tarafından

belirlenir.
Yaz öğretimi

MADDE 12 – (1) Yaz öğretimine ilişkin usul ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çer-
çevesinde Senato tarafından düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Yatay Geçişler ve Öğrenci Değişim Programları

Öğrenci kayıt ve kabul işlemleri

MADDE 13 – (1) Öğrencilerle ilgili; kayıt, kayıt yenileme, ders kaydı, kayıt sildirme,
kayıt dondurma, intibak, kurum içi-kurum dışı yatay geçişler, dikey geçiş, başarı değerlendir-
mesi ve sınavlar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Rektörlük, ilgili yönetim kurulları
ve öğrenci işleri tarafından yürütülür.

(2) Üniversiteye öğrenci kabulünde;
a) ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ile Üniversiteye yerleştirilmiş olmak,
b) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri esasla-
rına göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş yapma hakkı kazanmış olmak,

c) Yabancı uyruklu öğrenciler için, Senato tarafından belirlenen kriterleri yerine getirmiş
olmak

gerekir.
Kesin kayıt işlemleri

MADDE 14 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıracak öğrencilerin kesin kayıtları
ÖSYM’nin belirlediği tarihler arasında yapılır.
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(2) Türk uyruklu öğrencilerin kesin kayıtlarında aşağıdaki belgeler istenir ve kayıtları
yapılır:

a) Lise diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti,
b) Erkek öğrenciler için askerlik ile ilişiklerinin bulunmadığına dair yazılı beyanı,
c) 6 adet fotoğraf,
ç) ÖSYM sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları; ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafın-

dan belirlenen esaslara göre yapılır.
(4) Disiplin cezasıyla yükseköğretim kurumlarından çıkarılmış olanlar ve belgelerinde

tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapıl-
maz; yapılmış ise iptal edilir.

(5) Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin, sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı-
nın tespiti halinde, Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrıl-
mışlarsa kendilerine verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem
uygulanır.

Kimlik kartı

MADDE 15 – (1) Kesin kayıt yaptıran her öğrenciye Üniversite tarafından öğrenci
kimlik kartı verilir.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan veya mezun olan öğrenciden, öğrenci kimlik kartı
geri alınarak öğrencinin dosyasında saklanır.

(3) Öğrenci kimlik kartını kaybeden öğrenciye, öğrenci işleri birimine başvurusunun
ardından bedeli karşılığında yeni kimlik kartı verilir.

Kayıt yenileme

MADDE 16 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler
içerisinde öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileme işlemi yaptırmak zorundadırlar.

(2) Normal eğitim-öğretim süresi ve azami eğitim-öğretim süresini dolduran öğrenciler
de her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ders kredileri göz önünde
bulundurularak tespit edilen öğrenim ücretini ödedikten sonra kaydını yeniletmek zorundadır.

(3) Her yıl mali kayıt yenileme işlemini akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde
yaptırmayan öğrenciler için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen gecikme faizi uygulanır.

(4) Belirlenen süre içerisinde haklı ve geçerli neden olmadan kayıt yenilemeyen öğ-
renciler derslere ve sınavlara giremez. Bu süre öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yenilemeyen
öğrencinin kimlik kartı ve indirimli seyahat kartı onaylanmaz.

Yatay geçiş

MADDE 17 – (1) Üniversitede yatay geçiş işlemleri; Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Üniversiteye yapılacak yatay geçiş başvuruları ilgili yönetim kurulu tarafından ka-
rara bağlanır.

(3) Yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim
kurumunda almış oldukları derslerin intibakları ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.
Bu öğrencilerin not intibakı Üniversitenin başarı değerleme sistemine uyarlanmak suretiyle
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gerçekleştirilir. İntibakların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan ve daha önce kayıtlı olunan
yükseköğretim kurumundan onaylı olarak alınan transkript, ders içerikleri ve diğer gerekli bel-
gelerin belirlenen süre içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim edilmesi gerekir.

Dikey geçiş

MADDE 18 – (1) Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri,

kayıtlarının hangi yarıyıla yapılacağı ve intibak programları; Yükseköğretim Kurulunca (YÖK)

çıkarılan, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokul-

ları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hak-

kında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Çift ana dal ve yan dal

MADDE 19 – (1) Çift ana dal programı (ÇAP); kendi bölümlerinin lisans programlarını

başarı ile yürüten öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir lisans programında eş zamanlı olarak

en az 40 kredi ders alarak lisans diploması almasını sağlayan programdır.

(2) Yan dal programı; kendi bölümünün lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin

ilgi duydukları ikinci bir lisans programında en az 18 kredi ders alarak yan dal sertifikası al-

masını sağlayan programdır.

(3) Çift anadal ve yan dal işlemleri Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre

yürütülür.

Öğrenci değişim programları

MADDE 20 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışı ve

yurtiçindeki yükseköğretim kurumları arasında yapılacak anlaşmalara göre, öğrenci değişimi

çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl süreyle yurtiçi veya dışındaki yükseköğretim

kurumlarına giden öğrencinin kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(2) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci

değişimi programı çerçevesinde yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna gönderilen öğrenciler,

yurtdışında bulundukları yarıyılda kendi programlarında almaları gereken dersler yerine, yurt-

dışındaki yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerden sorumlu sayılır.

(3) Öğrenci değişim programı ile yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumla-

rından öğrencinin aldığı derslerin ve notların intibakı ilgili program başkanının ve öğrencinin

akademik danışmanının yazılı görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Öğrenci, yurtdışındaki yükseköğretim kurumundan aldığı fakat başarısız olduğu

derslerin yerine kendi programında almadığı dersler arasından danışmanının uygun gördüğü

dersleri alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler

Ders kaydı

MADDE 21 – (1) Öğrenciler derslere kaydolma işlemlerini, danışmanlarının desteği

ve onayı ile her yarıyıl başında ve ilan edilen tarihlerde yaparlar.

(2) Öğrenci öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğu ve daha önce almadığı derslere

kaydolmak zorundadır. Bu derslere kayıt sırasında da alt yarıyıl sıralamasına uyulur. Öğretim

programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine, belirlenen başka dersler alınır.
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(3) Yarıyıl ders yükü normal ders yükünün birbuçuk katından fazla olamaz.

(4) Seçmeli bir dersin tekrarı halinde, onun yerine aynı seçmeli gruptan başka bir ders

alınabilir.

(5) Alt yarıyıllardaki bütün derslerini başarmış olmak kaydıyla GANO’su 3.00 ve üzerinde

olan öğrenci üçüncü yarıyıl başından itibaren danışmanın onayı ile bir üst yıldan bir, GANO’su

3.50 ve üzerinde olan öğrenci iki ders alabilir.

(6) Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olma, önşart dersini/derslerini başa-

ramamış olma, yarıyıl izni kullanmış olma, üniversitelerarası değişim programlarına katılma

gibi nedenlerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararı

ile normal ders yükünü geçmemek koşuluyla, üst iki yarıyıldan ders verilebilir.

(7) Öğrenci, danışmanının onayıyla her yarıyıl ilan edilen ders ekleme-bırakma süre-

sinde bir veya daha fazla dersi bırakabilir veya başka derslere kaydını yaptırabilir.

Öğrenim planı ve dersler

MADDE 22 – (1) Üniversitede lisans ve ön lisans eğitim-öğretimi, her yarıyıldaki ders-

lerin adları ile haftalık kredi ve AKTS’lerin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

(2) Her yarıyıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı il-

gili bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun

onayı ile kesinlik kazanır.

(3) Lisans ve ön lisans programlarında eğitim-öğretim; teorik dersler ve pratik çalışma,

uygulama, laboratuvar çalışması, atölye çalışması, bitirme tezi, bitirme ödevi, seminer, staj

gibi uygulamalardan oluşur.

(4) Her dersin kredisi ile AKTS’si eğitim-öğretim planında belirtilir. Bir dersin AKTS

kredi değeri, dersin ait olduğu programın teklifi, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun

onayı ile belirlenir. Öğretim planları; önlisans düzeyi için toplam 120 AKTS kredisi, lisans dü-

zeyi için ise toplam 240 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir ve öğrenciye 30’ar AKTS

kredilik yarıyıllar halinde sunulur. Öngörülen dönemlik nominal öğrenci iş yükü 30 AKTS kre-

disidir.

(5) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programların-

daki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

Zorunlu, seçmeli ve önşart dersleri

MADDE 23 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci

kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini ve programda gösterilen türde ve sayıda seçmeli

dersleri almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, öğrencinin ilgi alanı ve isteği göz önünde bu-

lundurularak danışman yardımıyla belirlenir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için, daha önce alınarak başarılması gereken derse önşart

dersi denir. Önşart dersleri, ders programlarında gösterilir. Önşartlı dersler ve önşart dersleri

ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili kurul tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile

kesinlik kazanır.

(3) Bir dersin ön şartının başarılmış sayılması için önşart dersinden en az DD notu alın-

ması gerekir.
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Ortak zorunlu dersler

MADDE 24 – (1) Ortak zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk

Dili, Bilgi Teknolojileri ve yabancı dil dersleri, zorunlu ve AKTS’li olarak, iki yarıyılda oku-

tulacak şekilde ders planında gösterilir.

Muafiyet

MADDE 25 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere yatay veya dikey geçiş ile kayıt yaptıran,

daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve ÖSYM

tarafından yapılan sınav ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce almış oldukları derslerden

muafiyet isteğinde bulunabilirler. Bunun için öğrencilerin, Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları

tarihten itibaren onbeş gün içinde, onaylı, imzalı, mühürlü transkriptleri, ders içerikleri ve bir

dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları gerekir. Söz konusu derslerin YÖK tara-

fından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. Muafiyet, ilgili yönetim

kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Ders muafiyeti bir defaya mahsus olmak üzere yapılır

ve otomasyon sistemine notsuz muaf olarak işlenir.

(2) Ortak zorunlu dersler dahil, daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda

başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencilerin muaf olduğu toplam kredi;

birinci sınıfta okutulan derslerin toplam kredisinin yarısından fazla ise ikinci sınıfa intibakı ya-

pılır. Üçüncü sınıfa intibak yapılabilmesi için ise öğrencinin birinci sınıfta okutulan toplam

kredinin 2/3’ünden ve ikinci sınıfta okutulan toplam kredinin yarısından fazla kredilik dersten

muaf olması gerekir.

Derse devam zorunluluğu

MADDE 26 – (1) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamaların en az % 80’ine devam

etmeyen öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez.

(2) Devam şartı sağlanmış teorik derslerin tekrarında devam şartı aranmaz.

(3) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat

ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencinin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alın-

maz.

(4) Öğrenci, öğretim planında yapılan ders değişikliği hâlinde programdan çıkarılan

devam şartını yerine getirdiği derse eş değer olarak kabul edilen ders için de devam zorunlu-

luğunu sağlamış sayılır.

(5) Öğrenci, devam zorunluluğunu yerine getirmiş olsa dahi başarısız olduğu dersi ye-

niden aldığı yarıyılda bu dersin proje, laboratuvar, uygulama çalışmalarına devam etmek zo-

rundadır.

Bitirme tezi ve stajlar

MADDE 27 – (1) Bitirme tezi, bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisinin danışman-

lığında yapılır. Bir öğrencinin bitirme tezini alabilmesi için gerekli koşullar ders programlarında

gösterilir. Bitirme tezinin danışmanlıklarının öğretim üyeleri ve görevlileri arasındaki dağılımı

ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır. Bitirme tezinin alınması, yürütülmesi, teslimi, ölçme

ve değerlendirmesi hakkındaki esaslar ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir ve Senato

onayı ile uygulanır.
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(2) Öğrenciler, 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî

ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim,

Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda

işletmelerde staj uygulaması yapar. Staj uygulamasının yerel kredisi ve AKTS değeri ilgili ku-

rullarca belirlenir. Öğrencinin mezun olabilmesi için staj uygulamasını tamamlaması ve yapılan

staj çalışmasının fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu staj komisyonu tarafından kabul edil-

mesi gerekir.

(3) Kayıtlı olduğu programın ders planında yer alan bütün dersleri başardığı hâlde staj

çalışmasını tamamlayamayan öğrenci, normal öğretim süresince her yarıyıl başında akademik

takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemek zorundadır. Bu durumdaki öğrenci, her yarıyıl

için, staj çalışması karşılığı olarak, Mütevelli Heyetince belirlenen AKTS saati ücretini öder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 28 – (1) Sınavlar; kısa habersiz sınavlar (quiz), ara sınavlar, yarıyıl sonu sı-

navı, tek ders sınavı, bütünleme sınavları ve mazeret sınavından oluşur.

(2) Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili olarak yaptırılacak araştırma inceleme ödevleri,

projeler, dersin değerlendirme şekli ve ders içeriği ile ilgili konular eğitim-öğretim yarıyılı ba-

şında ilgili öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur.

Ara sınav

MADDE 29 – (1) Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi için en az bir ara sınav yapılır.

(2) Öğrencinin ara sınav not ortalaması, ara sınavlardan almış olduğu notların toplamı-

nın açılmış olan ara sınav sayısına bölünmesiyle bulunur. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı

tam sayıya yükseltilir.

(3) Ara sınavına veya mazeret sınavına girilmeyen dersin, devam zorunluluğu sağlan-

mışsa yarıyıl sonu sınavına girilebilir.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 30 – (1) Yarıyıl sonu sınavı; her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim pla-

nında yer alan ve açılan derslerden, yarıyıl dersleri tamamlandıktan sonra akademik takvimde

belirlenen süre içinde yapılan sınavdır.

(2) Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, teorik derslerin en az % 70’ine ve uygulamalı

derslerin en az % 80’ine devam etmek, uygulamalarda başarılı olmak ve varsa verilen projeleri

tamamlamış olmak zorunludur.

(3) Yarıyıl sonu sınavlarının mazereti yoktur.

Bütünleme sınavı

MADDE 31 – (1) Dönem sonu sınavına girme hakkı elde edip de başarısız olan veya

sınava girme koşullarını sağladığı halde sınava girmeyen öğrenciler için akademik takvimde

ilan edilen tarihlerde bütünleme sınavı yapılır.

(2) Bütünleme sınavından alınan puan, dönem sonu sınavı puanı yerine başarı değer-

lendirmesinde kullanılır.
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(3) Bütünleme sınavı açılmış öğrencinin sınava katılmaması halinde dönem sonu sınav

puanı geçerli kalır.

(4) Bütünleme sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç iş günü içinde dersin

öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

Tek ders sınavı

MADDE 32 – (1) Mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulu

sağlanmış ve yarıyıl içi çalışmaları yapılmış olmak kaydıyla ilgili birimin yönetim kurulu kararı

ile bütünleme sınavlarının bitimini izleyen onbeş gün içinde açılacak tek ders sınavına girebilir.

Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci dersi yeniden almak ve tüm gereklerini yerine

getirmek zorundadır.

(2) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen sürede

yazılı olarak müracaat eder. Öğrenciler ilan edilen tarihte, sınav ücretini ödemek şartıyla tek

ders sınavına girebilir.

(3) Tek ders sınav ücreti AKTS saati esasına göre ödenir. AKTS saat ücreti akademik

yıl başlamadan önce Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(4) Tek ders sınavı diğer sınavlardan bağımsız bir sınavdır. Tek ders sınavının başarı

değerlendirmesinde yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınmaz.

(5) Tek ders sınavı başarı değerlendirmesi, bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde yer

alan başarı değerlendirme tablosu değerlerine göre yapılır.

(6) Tek ders sınavından başarılı olunması için en az CC notu alınması gerekir.

(7) Tek ders sınavı başarı notu başarı durum belgesinde bağımsız olarak gösterilir ve

GANO hesaplanmasında dikkate alınır.

Mazeret sınavı

MADDE 33 – (1) Ara sınavlara mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilere, ilgili yö-

netim kurulu kararıyla mazeret sınavı hakkı verilir.

(2) Ara sınava mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi ara

sınavların bittiği günü takip eden üç iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe dilekçe ekinde

verir.

(3) İlgili yönetim kurulu, süresi içinde mazeretini bildiren öğrencilerden, mazeretini

haklı ve geçerli gördüklerine ilgili ders için mazeret sınav hakkı verebilir.

(4) Ara sınavların mazeret sınavı, yarıyıl içinde, ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği

tarihte ve yarıyıl sonu sınavlarından önce yapılır.

Sınavların yapılış şekli

MADDE 34 – (1) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir.

Sınavların nasıl yapılacağı, dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere

duyurulur. Sınav tarihleri akademik takvimde düzenlenir ve ilan edilir.

(2) Sınavların gün, saat ve sınav salonlarını belirleyen sınav programı, sınavların baş-

lamasından en az bir hafta önce ilgili dekanlık/müdürlük tarafından hazırlanır ve ilan edilir.

(3) İlgili yönetim kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

(4) İçinde bulunulan akademik yıl için geçerli öğrenci kimlik kartı olmayan öğrenciler

sınava alınmaz.
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(5) Sınava girmeye hakkı olmadığı hâlde sınava giren öğrencinin sınav notu geçersiz

sayılır ve yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 35 – (1) Ara sınav ve final sınavı sonuçları, ilan edilen sınav tarihlerinin bi-

timinden itibaren üç iş günü içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon siste-

mine işlenir.

Sınav evraklarının saklanması ve imhası

MADDE 36 – (1) Not verilen her türlü ölçme, değerlendirme ve sınav evrakı ilgili öğ-

retim elemanı tarafından tutanak ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir. Teslim edilen

sınav evrakları ait olduğu akademik yılı takip eden iki yıl süre ile muhafaza edilir.

(2) Muhafaza etme süresi dolan sınav evrakları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun ola-

rak imha edilir.

Sınav notlarına itiraz ve maddi hata

MADDE 37 – (1) Öğrenciler, ilan edilen ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notlarına, not-

ların ilanını takip eden üç iş günü içerisinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak itiraz ede-

bilir.

(2) İlgili dekanlık/müdürlük, sınav evraklarını maddi hata ve/veya değerlendirme hatası

açısından incelemek üzere, ilgili dersin öğretim elemanına gönderir.

(3) Öğretim elemanının incelemesinden sonra öğrenci ikinci kez itiraz ederse sınav

kağıdı tekrar incelenmek üzere ilgili dekanlık/müdürlük tarafından, birisi dersin öğretim ele-

manı olmak kaydıyla, kurulan üç kişilik komisyona gönderilir. Komisyon, sınav evrakını, o

derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde cevap anahtarı ve proje değerlendirme kri-

terleri ile karşılaştırarak değerlendirir ve raporunu üç iş günü içinde sunar.

(4) Not itirazı, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yönetim kurulu kararı,

gereği için ilgili öğretim elemanına, öğrenci işleri birimine ve öğrenciye bildirilir.

(5) İlan edilen sınav sonuçlarında veya yarıyıl sonu başarı notlarında maddi hata olması

durumunda ilgili öğretim elemanı tarafından dekanlığa/müdürlüğe başvuru yapılır.

Kopya çekme

MADDE 38 – (1) Sınav, proje, ödev, laboratuvar ve uygulama çalışmalarında kopya

çektiği veya verdiği tespit edilen, kopya çekmeye veya vermeye teşebbüs eden öğrenciye sınav

notu olarak sıfır verilir ve öğrenci hakkında disiplin işlemleri uygulanır.

Sınav değerlendirme esasları

MADDE 39 – (1) Bir öğrencinin bir dersten başarı notu; o derse ait yarıyıl içindeki

ödev, laboratuvar, proje, kısa sınavlar, ara sınavlar gibi tüm çalışmalarında gösterdiği başarı

düzeyi, yarıyıl sonunda aldığı not ile birlikte değerlendirilerek sınıfın başarı düzeyine göre be-

lirlenir.

(2) Yarıyıl sonu sınavı % 40’dan az, % 60’dan fazla olamaz.

(3) Her dersin ölçme, değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların

ders başarısının ölçümünde ne oranda etkili olduğu, ders izlencesinde (syllabus) belirtilir ve

dersin öğretim elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.
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Başarı notunun hesaplanması

MADDE 40 – (1) Başarı notunun belirlenmesinde bağıl değerlendirme sistemi uygu-

lanır. Ancak öğrenci sayısı 8’in altında olan sınıflarda bağıl değerlendirme sistemi yerine aşa-

ğıdaki tablo değerleri kullanılır. Aşağıdaki tabloda gösterilen harf notları, 100 puan üzerinden

not karşılıkları ve not katsayıları dikkate alınarak belirlenir:

a) Harf Notu Ağırlık Katsayısı 100 üzerinden eşdeğer puanı

AA 4.00 90-100

BA 3.50 85-89

BB 3.00 80-84

CB 2.50 75-79

CC 2.00 70-74

DC 1.50 65-69

DD 1.00  60-64

FD 0.50 50-59

FF 0.00 0-49

b) Bir dersten başarı notu olarak AA, BA, BB, CB ve CC alan öğrenciler o dersi başar-

mış sayılır.

c) Bir dersten DC veya DD notu alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(2) Bu harf notlarının dışında aşağıdaki semboller kullanılır:

a) M (Muaf): Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı

sonucunda başarılı olan öğrenciye verilir.

b) G (Geçer): Yerel kredisi olmayan derslerin başarılması karşılığı verilir.

c) K (Kalır): Yerel kredisi olmayan derslerde başarısız olunması karşılığı verilir.

ç) S (Süren çalışma): Yarıyıl sonunda tamamlanamayarak uzatma süresi alan bitirme

tezi çalışmasına verilir. Uzatma süresi sonunda S notu, harfli başarı notuna dönüştürülür. Bi-

tirme tezine verilen uzatma süresi, en fazla bir sonraki akademik yılın ders kayıt süresi başlan-

gıcına kadar verilebilir. Uzatma süresi sonunda bitirme tezi tamamlanamazsa, dersin öğretim

elemanı mevcut çalışmayı değerlendirir ve harfli başarı notunu verir. Bitirme tezinde başarısız

olan öğrenci devam eden akademik yılda proje çalışmasını yeniden alır.

d) DZ: Derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getire-

mediği için başarısız olan öğrenciye verilir. (DZ) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu iş-

lemi görür.

e) T (Transfer kredisi): Üniversiteye bağlı birimlere yatay veya dikey geçiş ile kayıt

yaptıran, daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan

ve ÖSYM tarafından yapılan sınav ile kayıt yaptıran öğrencilerin almış oldukları eşdeğer ders-

lere verilir.

Ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 41 – (1) YANO (yarıyıl ağırlıklı not ortalaması); o yarıyılda kayıt olunan

derslerin, her birinin kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı

ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle

çıkan sayıdır.
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(2) GANO (genel ağırlıklı not ortalaması); tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin, her
birinin kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen topla-
mın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır. Öğrencinin
Üniversitedeki genel performans durumunu GANO gösterir.

(3) Bölünme sonucunda virgülden sonraki iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki
üçüncü rakam beş veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır.

Başarısızlık durumu ve ders tekrarı

MADDE 42 – (1) (FD), (FF), (DZ), (K) notu alan öğrenciler başarısız olup o dersi tek-
rarlaması gerekir.

(2) GANO’su 2.00 ve daha yukarı olan ve öğretim programında başarısız dersi bulun-
mayan öğrenci başarılı sayılır.

(3) GANO’su 1.80’in altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Dördüncü yarıyıl
sonunda sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar beşinci ve daha son-
raki yarıyıllara ait ders alamaz. Sınamalı statüden çıkmak için öncelikle (CC)’nin altında not
aldığı bazı dersleri tekrar eder.

(4) Öğrenciler daha önce alarak başarılı oldukları dersleri not yükseltmek amacıyla tek-
rar alabilirler. Bu derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun son başarı notu geçerlidir.

(5) Tekrar alınan derslerin başarı notu, kronolojik transkriptte ders aldığı yarıyıla işlenir
ve o yarıyılın dönem not ortalaması hesabında dikkate alınır.

Yüksek onur ve onur öğrencileri

MADDE 43 – (1) Her yarıyıl sonunda, o yarıyılın bütün derslerini başarmış olup YANO’su
3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur listesinde, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek
onur listesinde yer alır.

(2) Lisans veya ön lisans öğretiminin sonunda genel ağırlıklı not ortalaması, onur veya
yüksek onur belgesi alabilecek durumda olan öğrencilerin diploma ekine onur veya yüksek
onur öğrencisi olduğu yazılır.

ALTINCI BÖLÜM

Kayıt Silme, Kayıt Dondurma, Başarı Durum Belgesi, Diploma Verilmesi

Kayıt silme

MADDE 44 – (1) Kayıt silmeye ilişkin esaslar şunlardır:
a) Kayıt sildirme talebi yazılı olarak öğrenci işleri birimine yapılır.
b) Kayıt silen öğrenciler, geçmişe ve içinde bulunulan yarıyıla ilişkin mali yükümlü-

lüklerini yerine getirmek zorundadır.
c) Kayıt sildirme müracaatı, mali yükümlülüğün yerine getirilmiş olması koşuluyla biz-

zat öğrencinin kendisi veya öğrencinin belirlediği vekilleri tarafından yazılı olarak yapılır.
Kayıt dondurma

MADDE 45 – (1) Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen geçerli bir nedeni
olması durumunda kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Hastalık, tabii afetler, yurtdışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma
gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine ilgili yönetim kurulu kararı
ile öğrenciye bir defada en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Ancak, bu süre tüm öğretim süresi
için lisansta dört yarıyılı, ön lisansta iki yarıyılı aşamaz.
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b) Öğrenci kayıt dondurma isteğini yazılı olarak ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapar.
c) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci, dilekçesine kayıt dondurma nedenine

göre; sağlık raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurtdışında öğrenim
göreceğine dair belgeleri ekler.

ç) İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.
d) Kayıt donduran öğrenci, bu süre içinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, döneminin

ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez.
e) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin yarıyıl içinde meydana gelmesi

halinde öğrenci, o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.
f) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek

zorundadır. Mali yükümlülükler ile ilgili esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
g) Kayıt dondurulan süre öğretim süresinden sayılmaz.
Başarı durum belgesi

MADDE 46 – (1) Öğrencinin eğitim-öğretim süresinde almış olduğu derslerin başarı
durumu, öğrencinin başarı durum belgesine (transkriptine) yarıyıl esasına göre işlenir.

(2) Öğrencinin ders başarı durumunun düzenlenmesi, kayda alınması, güncellenmesi
ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesinden öğrenci işleri birimi sorumludur.

(3) Mezuniyet aşamasında; her öğrenci için, öğrencinin başarmış olduğu derslerinin
başarı durumunun öğretim planındaki yarıyılına işlendiği ve ağırlıklı not ortalamasının mezu-
niyet notunu karşılar şekle getirildiği mezuniyet transkripti düzenlenir.

(4) Mezun olan her öğrenciye, diplomasına ek olarak, YÖK’ün belirlediği esaslara göre
ve öğrencinin almış olduğu derslerin başarı durumunu AKTS karşılıkları ile birlikte belirten
Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş diploma eki verilir.

Diploma verilme şartları

MADDE 47 – (1) Kayıtlı olduğu programın öğretim planındaki bütün dersleri, mezu-
niyet tezi ve stajını başarı ile tamamlamış ve genel ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden en
az 2.00 olan başarılı öğrenci diploma almaya hak kazanır.

(2) Mezuniyet tezini tamamlayamamış veya başarısız olmuş öğrenci mezun olamaz.
(3) Her yarıyıl sonunda, başarı notlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde, mezu-

niyet aşamasındaki öğrencilerin listesi, mezuniyet transkriptleri ekli olarak öğrenci işleri birimi
tarafından ilgili dekanlığa/müdürlüğe sunulur.

(4) Öğrencinin mezuniyetine ilgili yönetim kurulu karar verir.
(5) Mezuniyet tarihi, ilgili yönetim kurulunun mezuniyete karar verdiği tarihtir.
(6) Yönetim kurulunun mezuniyet kararının öğrenci işleri birimine bildirilmesini taki-

ben öğrenciye diploması verilir.
(7) Diploma, öğrencinin bizzat kendisine teslim edilir, diploma teslim edilirken öğren-

ciye yemin ettirilir. Ancak bizzat gelememesi durumunda öğrencinin birinci derece yakınları
arasından belirlediği vekillerine de verilebilir.

(8) Diploma tarihi, diplomanın düzenlendiği tarihtir.
(9) Öğrencinin talep etmesi halinde, mezuniyet kararının öğrenci işleri birimine bildi-

rildiği gün, diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi hazırlanır ve öğrenciye ve-
rilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 48 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yürütülür.

(2) İlgili yönetim kurulu aynı zamanda disiplin kurulu sıfatıyla görev yapar.
Tebligat ve adres bildirme

MADDE 49 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin kayıt işlemi sırasında bildirdiği adrese,
kargo veya PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Kayıt esnasında adreslerini yanlış veya eksik olarak bildiren öğrenciler ile adres de-
ğişikliğini öğrenci işleri birimine yazılı olarak bildirmeyen öğrencilerin, kayıtlarındaki mevcut
adreslerine yapılan tebligatlar geçerlidir.

(3) İnternet sitesinden veya ilan panolarından yapılan duyuru ve ilanlar tebligat niteliği
taşır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 51 – (1) 15/7/2011 tarihli ve 27995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA

SİGORTASI TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1 – 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu
Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatının “A. TARİFE”
başlıklı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Teminat tutarları, taşımanın yapıldığı motorlu kara taşıtındaki görevli sürücü ve yar-
dımcıları ile yolcu koltuk başına, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Sağlık giderleri : 175.000.- TL
b) Sakatlanma ve ölüm : 175.000.- TL”
MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
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Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU 

SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE 

VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TARİFE

VE TALİMAT

MADDE 1 – 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli

Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatın eki

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
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Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK 

SİGORTASI TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TARİFE 

VE TALİMAT

MADDE 1 – 18/6/2008 tarihli ve 26910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu

Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının eki aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
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Adalet Bakanlığından:
YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI

GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2013 yılında yapılacak uy-
gulamada:

I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Bakanlığımızca bu konuda çıkartılan ve
16/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 63/2 ve 63/3 sayılı Genelgelerde belirtilen esaslar ve açık-
lanan hususların göz önünde tutulması,

II. Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde tebligat mevzuatımız uyarınca her tebligat
ve istinabe talebi için:

A. Tebligat talebinde:
1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 20.– TL posta gideri alınması;
a) Tebligat Kanunu’nun 25/a maddesi gereğince tebliğ talebinde bulunulması halinde,

ilgilisince Maliye Bakanlığı’nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve
buna dair makbuz örneğinin Lefkoşa Büyükelçiliğimize gönderilmesi veya tarih ve sayısının
yazılan sevk yazısında belirtilmesi,

b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin KKTC Yüksek Mahkemesi Başkanlığına doğru-
dan iletilmesi,

c) Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,
2) Diğer ülkeler için ise 38.- TL posta gideri alınması,
a) İlgilisince Maliye Bakanlığı’nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlan-

ması ve buna dair makbuz örneğinin, Tebligat Kanunu’nun 25/a maddesi gereğince tebliğ ta-
lebinde bulunulması halinde ilgili ülkede bulunan dış temsilciliğimize gönderilen evraka ek-
lenmesi veya tarih ve sayısının yazılan sevk yazısında belirtilmesi,

b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin ilgili ülke yetkili makamlarına doğrudan gönde-
rilmesi,

c) Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,
3) Tebligat Kanunu’nun 25/a maddesi dışındaki tebligat taleplerinde aşağıda belirtilen

ülke uygulamaları esas alınarak;
a) Kanada adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden,

düzenlenecek 50 Kanada Doları tutarında çekin (çeklerin alıcısı kısmına “Ministry of Finance”
yazılması, ayrıca “Canada” ifadesinin eklenmemesi) evrak ile birlikte ilgili dış temsilciliğimize
gönderilmesi,

b) Amerika Birleşik Devletleri adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda mas-
raf talep edildiğinden “Process Forwarding International Wells Fargo Bank, S.W.I.F.T. No:
WFBIUS6S account no: 2007107119 USA” adına (ABA routing no: 12l000248 belirtilmek
suretiyle) 95.- ABD Doları tutarındaki masrafın tebligatın yapılacağı kişinin adı ve soyadı ile
şirket ise ismi belirtilmek suretiyle ödemesinin yapılıp makbuz örneğinin evrak ile birlikte
“PROCESS FORWARDING INTERNATIONAL, 633 YESLER WAY, SEATTLE, WA 98104,
USA” adresine gönderilmesi,

c) Fransa adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden
Fransa için “Chambre Nationale des Huissiers de Justice” adına ve muhatabın ismi ile birlikte
dosya numarası yazılmak suretiyle “BNP PARIBAS MAINE MONTPARNASSE Agence
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PARIS MAINE MONT (00274) RIB: 30004 00274 000 10225371 58 IBAN:FR76 3000 4002
7400 0102 2537 158 BIC:BNPAFRPPPXV” hesabına, 50.- Euro yatırılarak makbuzun evrak
ile birlikte “Ministère de la Justice Service Civil de l'Entraide Judiciaire Internationale, 13
Place Vendôme, Paris/France” adresine gönderilmesi,

d) Avustralya adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildi-
ğinden tebliğ yapılacak adresteki posta kodu 2 (NSW) ile başlıyorsa 59,00 Avustralya Doları,
4 (Queensland) ile başlıyorsa 86.00 Avustralya  Doları, 08 veya 09 (Northern Territory) ile baş-
lıyorsa 125,00 Avustralya Doları tutarındaki çekin Sidney Başkonsolosluğumuz adına, diğer
posta kodları söz konusu olduğunda ise, Melburn Başkonsolosluğumuz adına 90,00 Avustralya
Doları tutarında çekin evrak ile birlikte ilgili dış temsilciliğimize gönderilmesi,

e) Belçika adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden
100.- Euro'nun veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine peşinen yatırılmasının sağ-
lanması ve evrakın doğrudan “MINISTERE DE LA JUSTİCE Boulevard de Waterloo,
115,1000 Bruxelles BELGİQUE” adresine gönderilerek, tebliğ işlemi sonucunda Belçika ma-
kamlarınca istenilen masrafın ödenmesi.

B. İstinabe talebinde:
1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 20.– TL posta gideri alınması, ilgilisince Maliye

Bakanlığı’nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması, ilgililerin ekonomik ve
sosyal durumlarının araştırılmasına yönelik adli yardım taleplerinin, doğrudan Sosyal Hizmetler
Dairesinin bağlı olduğu K.K.T.C. Çalışma Bakanlığı’na gönderilmesi, istinabe evrakına pul
yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

2) Diğer ülkeler için ise 38.- TL posta gideri alınması, ilgilisince Maliye Bakanlığı’nın
“Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Ba-
kanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığımıza yazılan sevk
yazısında belirtilmesi, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

3) Almanya ile Kanada’nın Quebec Eyaleti makamlarınca istinabe taleplerimizin yerine
getirilmesi için masraf talep edildiğinden, dinlenecek her bir tanık için 600.- TL avansın ilgi-
lisince mahkeme veznesine depo ettirilmesi ve bu hususun Bakanlığımıza gönderilecek sevk
yazısında belirtilmesi,

4) Yurt dışında DNA testi istenen hallerde 3.000.- TL, kan tahlili yapılması istenen hal-
lerde 1.500.- TL, Türkiye’de yapılacak tahlil ve DNA testi işlemlerine esas olmak üzere yurt
dışından kan ve doku örneğinin alınması istenen hallerde 500.- TL’nin mahkeme veznesine
avans olarak depo ettirilerek yabancı mahkemece talep edilecek masrafın ödenmesinden sonra
arta kalabilecek meblağın ilgilisine iade edilmesi,

5) Bilirkişi tetkikini gerektiren diğer talimat istemlerinde (hesap incelemesi, sağlık ra-
poru alınması gibi), istinabe masrafı yabancı adlî makam tarafından talep edildiğinde ödenmek
üzere, 235.- TL mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilmesi,

6) Almanya dışındaki devletler, istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi ile ilgili olarak
nadiren masraf talep ettiklerinden, bu devletlere gönderilecek taleplerde ilgilisinden posta gideri
dışında avans alınmaması, ancak o devlet adlî makamı tarafından talep edilmesi halinde öden-
mesini teminen ilgilisinden masrafın ödeneceğine dair bir “Taahhütname” alınması,

III. Uygulamaya 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren başlanılması,
gerektiği Tebliğ olunur.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM

POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM
GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Ge-
reklerine Dair Tebliğin (SGM-2011/15) geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(1) 1/1/2014’ten itibaren, termal güneş enerjisi sistemlerinin ve ısı pompalarının bi-
rincil devreleri için özel olarak tasarlananlar hariç, salmastrasız bağımsız devirdaim pompala-
rının Ek-I’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan verimlilik seviyesine uygun olması
zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğ’e ekli Ek-I’in 1 inci maddesinde ve 2 nci maddesinde yer
alan “1 Ocak 2013” ibareleri “1 Ocak 2014” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ POMPALAR (BEYAN BASINCI: 16 BAR)-KISA
GÖSTERİLİŞİ, ANMA ÇALIŞMA NOKTASI VE BOYUTLARI İLE

İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 2858)
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2012/41)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-
buri Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2001/89-90) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya ko-
nulan, TS EN 22858 “Santrifüj Pompalar Uçtan Emmeli (Beyan Basıncı 16 Bar); Kısa Göste-
riliş, Anma Çalışma Karakteristikleri ve Boyutlar” standardı mecburi uygulamadan kaldırıl-
mıştır. Bu standardın yerine Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS EN ISO 2858
“Uçtan Emişli Santrifüj Pompalar (Beyan Basıncı: 16 Bar)-Kısa Gösterilişi, Anma Çalışma
Noktası ve Boyutları” standardı imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 2858 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.
“Bu standard, en yüksek işletme beyan basıncı 16 bar2) olan, uçtan emişli santrifüj pom-

paların esas boyutlarını ve anma çalışma noktası karakteristiklerini kapsar.”
MADDE 4 – (1) Söz konusu standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu

Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
MADDE 5 – (1) Söz konusu standard, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilci-

liklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet
sitesinden ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

23/9/2011 28063
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
GAZ TÜPLERİ-TAŞINABİLİR-TAMAMEN SARILMIŞ KOMPOZİT

TÜPLER İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 12245+A1)
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2012/42)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ta-
şınabilir, Sarılmış Kompozit Gaz Tüpleri ile İlgili Tebliğ (TS EN 14427-TS EN 12245) (Tebliğ
No: MSG-MS-2011/15) Tebliği ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan, TS EN 12245
“Gaz Tüpleri-Taşınabilir-Tamamen Sarılmış Kompozit Tüpler” standardı Türk Standardları
Enstitüsü tarafından +A1 olarak tadil edilmiştir. Tadil edilen standard metni imalat ve satış saf-
halarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) Söz konusu standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu
Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 4 – (1) Söz konusu standard, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilci-
liklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet
sitesinden ulaşılır.

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden onbeş gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN
TEBLİĞ (2008/33)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/28)

MADDE 1 – 15/11/2008 tarihli ve 27055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33)’in 25 inci maddesinde yer alan tablo
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Türk Patent Enstitüsünden:

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN

SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TPE: 2012/3)

MADDE 1 – (1) 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf

olunan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin

Nis Anlaşmasına göre düzenlenen mal ve hizmet listesi Anlaşmaya taraf ülkelerin kararlarıyla

her yıl yapılan toplantıyı takiben ilgili yılda yayımlanır ve takip eden yılın Ocak ayının ilk

günü yürürlüğe girer. Bu uygulamaya göre hazırlanan bu Tebliğ 1/1/2013 tarihi itibariyle yü-

rürlüğe girecek olan mal ve hizmet listesini ve bu listeye ilişkin esasları düzenler.

MADDE 2 – (1) Ek’teki listede  mallar 34, hizmetler 11 sınıfta toplanmıştır.

MADDE 3 – (1) Ek’teki listede yer alan bazı gruplar genel başlıklar halinde düzenlen-

miştir. Bu gruplara ilişkin genel başlıkların tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nis sınıfında

bulunan malların veya hizmetlerin tamamını kapsadığı kabul edilecektir.

MADDE 4 – (1) Ek’teki liste tüm malları veya hizmetleri kapsamamaktadır. Herhangi

bir genel başlık kapsamına girmeyen ve listede belirtilmemiş mallara veya hizmetlere marka

tescil başvurusunda yer verilmesi durumunda; söz konusu mallar veya hizmetler  listede yer

alan aynı Nis sınıfında bulunan ve benzer nitelik, fonksiyon veya amaca sahip olan mallarla

veya hizmetlerle aynı kapsamda değerlendirilebilir.

MADDE 5 – (1) 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen aynı tür

malın veya hizmetin tespitinde, Ek’teki listede yer alan gruplar esas alınır. Ancak Enstitü marka

tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında bu grupları, aynı tür malın veya

hizmetin tespitinde daha dar veya farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha

geniş kapsamda değerlendirebilir.

MADDE 6 – (1) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marka

Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2012/2)

yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2012 - 28/1/2012 tarihleri arasında yapılan marka tescil

başvurularından, Nis sınıflandırmasında 1/1/2012 tarihi itibarıyla meydana gelen sınıf deği-

şiklikleri nedeniyle ilave sınıf ücreti alınmaz.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.
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Ek:
Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması

1. SINIF

Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan
kimyasallar.

Gübreler ve topraklar.

İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş plastikler.

Yangın söndürücü maddeler.

Kırtasiye, tıbbi ve ev içi kullanım amaçlı olanlar hariç yapıştırıcılar.

2. SINIF

Boyalar, vernikler, laklar, pas önleyiciler, ahşabı koruyucu maddeler, boyalar için bağ-
layıcı ve inceltici maddeler, boya pigmentleri,  metali koruyucu maddeler, ayakkabı boyaları;
matbaa boyaları ve mürekkepleri, tonerler (dolu halde toner kartuşları dahil); besin maddelerini,
ispençiyari ürünleri ve içecekleri boyamaya mahsus maddeler.

İşlenmemiş doğal reçineler.

Boyacılar, dekoratörler, matbaacılar ve sanatçılar için metal levhalar ve toz halde me-
taller.

3. SINIF

Ağartma ve temizlik amaçlı maddeler.

Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar
için deodorantlar dahil).

Sabunlar.

Diş bakımı ürünleri.

Aşındırıcı ürünler (zımpara bezleri, zımpara kağıtları,  ponza taşları, aşındırıcı pastalar
dahil).

Parlatma ve bakım ürünleri (deri, vinil, metal, ahşap vb. için).

4. SINIF

Sınai amaçlı yağlar, gresler (kesme sıvıları, toz emici-ıslatıcı ve bağlayıcı maddeler dahil).

Katı yakıtlar (odun dahil).
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Sıvı ve gaz yakıtlar ile bunların kimyasal olmayan katkıları.

Aydınlanma amaçlı mumlar, fitiller, yarı mamul vakslar, balmumları (vakslar), para-
finler.

5. SINIF

İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi amaçlı kimyasal ürünler, kimyasal elementler.

Tıbbi ve veterinerlik amaçlı olan ya da olmayan diyet maddeleri; besin takviyeleri, za-
yıflatıcı ürünler; bebek mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve bitkisel içecekler.

Diş hekimliği için ürünler (aletler/cihazlar hariç).

Hijyen sağlayıcı ürünler (pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzeme-
leri, kağıt ve tekstilden mamul çocuk bezleri).

Zararlı bitkileri, hayvanları ve mantarları imha edici maddeler.

İnsan ve hayvanlar için olanlar hariç deodorantlar, havayı tazeleyici kokular.

Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı deterjanlar.

6. SINIF

Değerli olmayan maden cevherleri.

Adi metaller ile bunların alaşımları ve yarı mamulleri.

Barınma, saklama, muhafaza etme, kaplama, sarma, çevreleme, depolama, yerleştirme
veya inşaat amaçlarıyla yapılmış metalden malzemeler ve araçlar, metalden portatif merdivenler
dahil.

Eleme, filtreleme ve benzeri amaçlar için yapılmış metalden malzemeler.

Metalden mamul kapılar ve pencereler, kepenkler, jaluziler, bunların kasaları ve ak-
samları.

Elektrik için olmayan madeni kablolar, teller.

Hırdavatçı (nalburiye) eşyası.

Havalandırma, ısıtma, kanalizasyon, telefon, yeraltı elektrik ve iklimlendirme tesisatları
için havalandırma kanalları, menfezler, menfez kapakları, bacalar, baca şapkaları, menhol
(baca) kapakları, ızgaralar.

25 Aralık 2012 – Sayı : 28508                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 63



Metalden mamul işaretle gösterme, yönlendirme, belirtme, tanıtma amaçlı malzemeler
(tabelalar, panolar, plakalar dahil).

Metalden mamul sıvı veya gaz nakli amaçlı borular ve bunların bağlantı parçaları (me-
talden vanalar; sondaj boruları dahil).

Madeni para kasaları.

Metalden mamul demiryolu malzemeleri.

Madeni iskele babaları ve şamandıraları, madeni dubalar, deniz taşıtları için çapa de-
mirleri.

Döküm işleri için madeni kalıplar (makine parçası olanlar hariç).

Adi metallerden veya bunların alaşımlarından yapılmış sanat eserleri.

Metalden mamul kapaklar, şişe kapakları.

Madeni direkler.

Kaldırma, yükleme ve nakil için madeni paletler, madeni halatlar, yük kaldırma ve ta-
şımada kullanılan madeni askılar, bağlar, kolonlar, kuşaklar, bantlar ve şeritler.

7. SINIF

Ahşap, metal, cam ve plastik malzemelerin ve madenlerin işlenmesi, bunlara şekil ve-
rilmesi için makineler, takım tezgahları ve bu amaçla kullanılan endüstriyel robotlar.

İş makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar.

Kaldırma, taşıma ve iletme makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar (asan-
sörler, yürüyen merdivenler, vinçler dahil).

Tarım, hayvancılık, ziraat sektörlerinde ve tahıl/meyve/sebze/gıda işlenmesinde kulla-
nılan makineler ve robotik mekanizmalar.

Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların parçaları ve ter-
tibatları, kara taşıtlarında kullanılan ve bu sınıfta yer alan parçalar.

Rulmanlar, bilyalı veya masuralı yataklar.

Lastik sökme ve takma makineleri.
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Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan jeneratörler.

Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli zımbalama makineleri
ve tabancaları, elektrikli yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava veya sıvı püskürtücü makineler
için tabancalar, elektrikli el matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj makineleri, spiral ma-
kineler, basınçlı hava üreticiler, kompresörler, araç yıkama makineleri ve yukarıda sayılan ma-
kine ve araçlarla aynı işleve sahip robotlar.

Kaynak makineleri, elektrikli ark kaynak cihazları, elektrikli lehim cihazları, elektrikli
ark kesme cihazları, elektrikli kaynak makine elektrotları ve bunlarla aynı işleve sahip robotlar.

Matbaa makineleri.

Ambalajlama makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma makineleri, etiketleme ma-
kineleri, tasnifleme makineleri ve yukarıda sayılan makinelerle aynı işleve sahip robotlar ve
robotik mekanizmalar (elektrikli plastik kapama/mühürleme cihazları [paketleme] dahil).

Tekstil makineleri, dikiş makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel robotlar.

Makine veya motor parçası olmayan pompalar (akaryakıt dolum ve dağıtım pompaları
ve bunların tabancaları dahil).

Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve ufalama için mutfakta kullanılan elektrikli aletler;
yıkama makineleri (çamaşır/bulaşık yıkama makineleri, ısıtmalı olmayan santrifüjlü çamaşır
kurutma makineleri dahil); zemin, halı veya döşeme temizleme amaçlı elektrikli makineler,
elektrikli süpürgeler ve bunların parçaları.

Otomatik satış makineleri.

Galvanizle kaplama ve elektroliz (akımla kaplama) makineleri.

Elektrikli ve elektronik açma kapama mekanizmaları.

8. SINIF

Değerli madenlerden olanlar dahil çatallar, kaşıklar, bıçaklar ve kesme, doğrama, soyma
amaçlı elektrikli olmayan kesici mutfak aletleri.

Kesici ve dürtücü silahlar.

Tıraş, epilasyon, manikür, pedikür, güzellik amaçlı kişisel bakım için kullanılan bu sı-
nıfa dahil alet ve cihazlar (elektrikli saç düzleştiricileri ve kıvırıcıları, makaslar dahil).

Makine, cihaz ve taşıt onarımı, inşaat, ziraat, bahçecilik ve ormancılıkla ilgili elle ça-
lışan (motorsuz) aletler.

Elektrikli-elektriksiz, buharlı ütüler.
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9. SINIF

Bilimsel amaçlı ve laboratuarda kullanım amaçlı olanlar dahil ölçme aletleri, cihazları,
göstergeler ve laboratuarlarda kullanılan malzemeler.

Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu)
için cihazlar (veri işlem, haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanım-
ları dahil).

Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve ya-
zılımları; bilgisayar ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kayıt edile-
bilen elektronik yayınlar; manyetik/optik okuyuculu kartlar.

Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları.

Bilet otomatları, nakit para çekme makineleri.

Makine ve cihazların elektroniğinde kullanılan elemanlar.

Birim zamandaki tüketim miktarını ölçen sayaçlar ve zaman ayarlayıcıları.

Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar.

Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesu-
arları.

Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları (elektrik,
elektronikte kullanılan kablolar ve güç kaynakları;  piller, aküler dahil).

Ana fonksiyonu uyarı ve alarm olan cihazlar (taşıt alarmları hariç), elektrikli ziller.

Trafikte kullanım amaçlı sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazları ve araçları.

Yangın söndürme amaçlı taşıtlar dahil yangın söndürme aletleri ve cihazları (yangın
söndürme hortumları ve yangın söndürme vanaları dahil).

Radarlar, denizaltı radarları (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı veya arttırıcı aletler ve ci-
hazlar.

Dekoratif mıknatıslar.

10. SINIF

Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için alet, cihaz ve mobilyalar.

Yapay organlar ve protezler.

Tıbbi ortopedik malzemeler.
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Ameliyathane giysileri ve steril örtüler.

Cinsel amaçlı aletler ve malzemeler.

Prezervatifler (kondom/kaput).

Biberonlar, biberon emzikleri, emzikler, bebekler için diş kaşıyıcılar.

11. SINIF

Aydınlatma cihazları (taşıtlar, iç ve dış mekanlar için aydınlatma armatürleri).

Isıtma ve buhar üretme tesisatı için cihazlar (katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli sobalar,
kuzineler dahil).

İklimlendirme ve havalandırma cihazları.

Soğutucular ve dondurucular.

Pişirme, kurulama ve kaynatmada kullanılan elektrikle ve gazla çalışan aletler, maki-
neler ve cihazlar (elektrikli çamaşır kurutucuları, saç kurutucuları ve el kurutma cihazları
dahil).

Sıhhi tesisat, vitrifiye ürünleri; musluklar, duş takımları, klozet iç takımları, banyo-duş
kabinleri, küvetler, evyeler, lavabolar.

Su yumuşatma cihazları, su arıtma cihazları, su arıtma tesisatı, atık arıtma tesisatı.

Tıbbi amaçlı olmayan elektrikli alt yaygıları ve elektrikli battaniyeler, ısıtıcı yastıklar,
elektrikli veya elektriksiz ayak ısıtıcıları, sıcak su torbaları (termoforlar).

Akvaryumlar için filtreler ve filtre-motor kombinasyonları.

Sanayi tipi pişirme, kurutma ve soğutma tesisatı.

Pastörize ve sterilize edici makineler.

12. SINIF

Motorlu kara taşıtları ve bu taşıtlar için motorlar, parçalar (motosikletler, mobilet
dahil).

Bisikletler ve bunların gövdeleri, gidonları, çamurlukları.

Taşıt kasaları, damperli kasalar, traktör römorkları, frigorifik kasalar, römork bağlantı-
ları, taşıtlar için damperler,  kaldırma tertibatları.
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Taşıt koltukları, koltuklar için baş dayanakları, emniyetli çocuk koltukları, koltuk kı-
lıfları, araç örtüleri (aracın şeklini almış), güneşlikler.

Sinyaller ve yön sinyalleri için kollar, taşıt camları için silecekler, silecek kolları.

Taşıtlar için iç ve dış lastikler, tubles lastikler, lastik tamir takımları, taşıt lastikleri için
yamalar, kaynak yamalar, taşıt lastikleri için supaplar.

Taşıt camları, emniyetli taşıt camları, taşıtlar için dikiz aynaları ve yan aynalar.

Patinaj zincirleri, takozlar.

Taşıtlar için portbagajlar, bisiklet ve kayak taşıyıcıları, seleler.

Lastik şişirme pompaları.

Taşıtlar için hırsız alarmları, kornalar.

Yolcular için emniyet kemerleri, havalı yastıklar.

Bebek arabaları, tekerlekli sandalyeler, pusetler.

El arabaları, pazar arabaları, tek veya çok tekerlekli el arabaları, market arabaları, ev
eşyaları için tekerlekli taşıyıcılar.

Raylı taşıtlar: Lokomotifler, trenler, tramvaylar, vagonlar, teleferikler, telesiyejler.

Deniz taşıtları ve parçaları (motorları hariç).

Hava taşıtları ve parçaları (motorları hariç).

13. SINIF

Ateşli, havalı, yaylı silahlar ile bunlara ait kılıf ve askı kayışları.

Ağır silahlar, havanlar, roketler.

Havai fişekler.

Kişisel kullanım için koruyucu gazlar.

14. SINIF

Kuyumculuk eşyaları (taklitleri dahil); altınlar, mücevherler, kıymetli taşlar ve bunlar-
dan mamul takılar, kol düğmeleri, kravat iğneleri ve heykeller, biblolar.

Saatler ve zaman ölçme cihazları (kronometreler ve parçaları, saat kordonları dahil).
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15. SINIF

Müzik aletleri ve kutuları.

16. SINIF

Kağıt, karton  (mukavva) ve bunlardan yapılmış ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç);
kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler, ambalaj ve sarma amaçlı kağıtlar, karton ku-
tular.

Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri.

Matbaa ve ciltleme malzemeleri.

Basılı evraklar; basılı yayınlar,  takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkart-
malar,  (pullar).

Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mo-
bilyalar ve cihazlar hariç; kırtasiye tipi kağıt ürünler ve yapıştırıcılar dahil).

Büro makineleri.

Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar.

17. SINIF

Kauçuk, gütaperka, lastik, amyant (asbest), mika veya bunlardan mamul toz, levha, çu-
buk ve folyo halinde yarı mamul sentetik malzemeler.

Yalıtım (izolasyon), dolgu ve tıkama malzemeleri (derz dolguları, contalar, o-ringler
dahil).

Lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar (taşıtlar için
kullanılanlar dahil), boru kılıf ve rakorları; tekstilden hortumlar, madeni olmayan boru kılıfları
ve rakorları, hortum rakorları, taşıtlar için radyatör hortumları (yangın hortumları hariç).

18. SINIF

İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler.

Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka
sınıflarda yer almayan eşyalar (çantalar, deri veya kösele kutular ve sandıklar, anahtarlıklar
dahil).

Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, güneşlikler, bastonlar.

Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.
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19. SINIF

İnşaat, yol yapımı, tamirat, kaplama amaçlarıyla kullanılan kum, çakıl, mıcır, asfalt,
zift, çimento, alçı gibi malzemeler.

Beton, alçı, toprak, kil, doğal ve yapay taş, ahşap, plastik veya sentetik malzemelerden
imal edilmiş ve şekil almış yapı/inşaat/yol yapımı ve benzer amaçlı malzemeler, yapı eleman-
ları,  taşınabilir bu malzemelerden yapılar, direkler, bariyerler (ahşap ve sentetik malzemeden
kapı ve pencereler dahil).

Yollar için metal, mekanik ve aydınlatmalı olmayan trafik işaretleri.

Beton, taş veya mermerden yapılmış anıtlar, heykeller.

Tabaka veya şerit halinde tabii veya sentetik yüzey kaplamaları, ısı ile yapıştırılabilen
sentetik kaplamalar; çatılar için ziftli kartonlar; ziftli kaplamalar.

İnşaatlar için cam ürünleri.

Metalden olmayan prefabrik yüzme havuzları.

Akvaryum kumları.

20. SINIF

Yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar.

Yatak şilteleri, yastıklar, tıbbi amaçlı olmayan havalı yataklar ve yastıklar, kampçılar
için uyku tulumları, deniz yatakları.

Aynalar.

Arı kovanları, suni petekler ve petek çıtaları.

Bebekler için ana kucakları, parmaklıklı oyun parkları (iç mekanlar için), bebek beşik-
leri, yürüteçler.

Ahşap veya sentetik malzemeden mamul panolar, resimler, tablolar için çerçeveler,
kimlik kartları, künyeler, isimlikler, etiketler.

Ahşap veya sentetik malzemeden mamul ambalaj, nakliye ve depolama amaçlı variller,
fıçılar, bidonlar, hazneler (depolar), kutular, ambalaj kapları,  nakliye amaçlı konteynerler, san-
dıklar, taşıma paletleri, bunlarla birlikte kullanılan kapaklar.

Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) eşyası, mobilya bağ-
lantıları, açma kapama tertibatları.
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Tahta, mum, balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs ve dekorasyon
eşyaları.

Sepetler, balıkçı sepetleri.

Ev hayvanları için kulübeler, yuvalar, yataklar.

Ahşap veya sentetik malzemeden mamul portatif merdivenler, hareketli merdivenler.

Bambu perdeler, stor perdeler, şerit perdeler, dekorasyon amaçlı boncuklu perdeler;
perde kopçaları,  perde halkaları, perde kancaları, perde çubukları.

21. SINIF

Elektriksiz temizlik aletleri gereçleri (boya fırçaları hariç fırçalar, çelik talaşları, sün-
gerler, çelik yünleri, üstüpüler, tekstilden mamul temizleme ve silme bezleri, bulaşık eldivenleri,
elektrikli olmayan cilalama makineleri, halı süpürgeleri, sopalı yer paspasları, makine parçası
olmayan elektrikli fırçalar dahil).

Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, tıraş fırçaları, saç fırçaları, taraklar.

Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, bu sınıfa dahil elektrikle çalışmayan ev
ve mutfak gereçleri, kap kacak, vazolar.

Ütü masaları ve kılıfları, çamaşır kurutmalıkları, elbise askıları.

Ev hayvanları için kafesler ve malzemeler, evlerde kullanılan bitki ve hayvan yetiştirme
yerleri (akvaryumlar, vivaryumlar, terraryumlar).

Camdan, porselenden, seramikten, kilden süs ve dekorasyon eşyaları.

Fare kapanları, haşerat tuzakları, sinek yakalayıcılar, sinek raketleri, tuvalet taşı delikleri
için kapaklar (sinek ve haşeratı kovucu veya yok edici elektrikli cihazlar dahil).

Parfüm bekleri (yandığında koku yayan bekler), parfüm spreyleri ve vaporizatörleri
(püskürteç), elektrikli-elektriksiz makyaj temizleme aletleri, pudra ponponları, tuvalet eşyaları
için kutular.

Püskürtmeli hortum başlıkları, sulama süzgeçleri için başlıklar, sulama aletleri, bahçe
sulama süzgeçleri, musluklara takılan uçlar.

İşlenmemiş cam, yarı işlenmiş cam, dekorasyon için cam mozaikler ve cam tozları (in-
şaat için olanlar hariç), cam yünleri (izolasyon ve tekstil amaçlı olmayan).

Spor müsabakalarında verilen kupalar.
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22. SINIF

Halatlar, ipler, ip merdivenler, hamaklar,  balık ağları.

Çadırlar, tenteler, brandalar, yelkenler, araç örtüleri (araç şeklini almamış olanlar).

Tekstilden mamul ambalaj torbaları.

Kauçuk ve sentetik olmayan döşeme doldurma malzemeleri (yün, pamuk dahil).

Tekstil amaçlı sentetik elyaflar, işlenmemiş büküm elyafları, cam elyaflar.

23. SINIF

Tekstil amaçlı büküm iplikleri; dikiş,  nakış ve örgü iplikleri, tireler, esnek iplikler.

24. SINIF

Dokunmuş veya dokunmamış kumaşlar.

Ev tekstil ürünleri; perdeler, yatak örtüleri, nevresimler, çarşaflar, yastık kılıfları, bat-
taniyeler, yorganlar, havlular.

Tekstilden bayraklar, flamalar, etiketler.

25. SINIF

Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar.

Ayak giysileri.

Baş giysileri.
26. SINIF

Danteller ve nakışlar (aplikeler), güpürler, fistolar, dar dokumalar, şeritler ve kurdeleler,
ekstraforlar, fitiller, giysiler için kumaştan yapılmış hazır harfler ve rakamlar, armalar, rütbe
işaretleri, vatkalar.

Giysiler için düğmeler, kopçalar, halkalar, fermuarlar, ayakkabı ve kemer tokaları, per-
çinler, yapışkan bantlar, bağlar, toplu iğneler, iğneler, dikiş iğneleri, dikiş makinesi iğneleri,
tığlar ve örgü şişleri, iğne kutuları ve iğnelikler.

Yapma çiçekler, yapma meyveler.

Takma saçlar ve saç aksesuarları.
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27. SINIF

Halılar, kilimler, yolluklar.

Seccadeler.

Muşambalar, yapay çimen, döşemelik mantarlı muşamba (linolyum).

Spor amaçlı minderler.

Tekstilden olmayan duvar kaplamaları, duvar kağıtları.

28. SINIF

Oyunlar ve oyuncaklar.

Salonda oynanan oyunlar; harici ekran ya da monitör ile bağlanıp oynanabilen oyunlar
için aletler, makineler ve cihazlar (jetonla çalışanlar dahil).

Hayvanlar için oyuncaklar.

Çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parkları için oyuncaklar.

Jimnastik ve spor aletleri ile malzemeleri.

Suni yılbaşı ağaçları ve bunlar için süsler, suni karlar, çıngıraklar, parti ve benzeri eğ-
lenceler için malzemeler, kağıttan parti şapkaları.

29. SINIF

Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri.

Kuru bakliyat.

Hazır çorbalar, bulyonlar.

Zeytin, zeytin ezmeleri.

Süt ve süt ürünleri (tereyağı dahil).

Yenilebilir bitkisel yağlar.

Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş
her türlü meyve ve sebzeler.

Kuru yemişler.
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Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin.

Yumurtalar, yumurta tozları.

Patates cipsleri.

30. SINIF

Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler.

Makarnalar, mantılar, erişteler.

Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar.

Bal, arı sütü, propolis.

Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler.

Mayalar, kabartma tozları.

Her türlü un, irmikler, nişastalar.

Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri.

Çaylar, buzlu çaylar.

Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler.

Sakızlar.

Dondurmalar,  yenilebilir buzlar.

Tuz.

Hububat (tahıl) ve mamulleri.

Pekmez.

31. SINIF

Tarım ürünleri, bahçecilik ürünleri ve tohumlar.

Ormancılık ürünleri.

Canlı hayvanlar (kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş yumurtalar dahil).

Canlı ve kurutulmuş bitkiler ve otlar.
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Hayvan yemleri.

Malt (insan tüketimi için olmayan).

32. SINIF

Biralar; bira yapımında kullanılan preparatlar.

Maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar.

Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar.

33. SINIF

Alkollü içecekler (biralar hariç).

34. SINIF

Tütün ve tütün mamulleri.

Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, tütün içenlere mahsus malzemeler (pi-
polar, puro ve sigara ağızlıkları, küllükler, tütün kutuları, sigara sarmak için cep aletleri, sigara
kağıtları, nargileler, çakmaktaşları, çakmaklar dahil).

Kibritler.

35. SINIF

Reklamcılık,  pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler (Ticari ve reklam amaçlı
sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri dahil).

Büro hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatis-
tiklerin derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki
bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri.

İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik
hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri,
ithalat-ihracat acente hizmetleri.

Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri.

Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.

Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların* bir araya
getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik or-
tamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).

* Bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz.
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36. SINIF

Sigorta hizmetleri.

Finansal ve parasal hizmetler.

Gayrimenkul komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri.

Gümrük müşavirliği hizmetleri.

37. SINIF

İnşaat hizmetleri, inşaat araç - gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri.

Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere ilaçlama hizmetleri; temizlik
araçları ve makinelerinin kiralanması hizmetleri.

Kara araçları servis istasyonu hizmetleri (bakım, tamir ve akaryakıt dolumu).

Deniz araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri; gemi inşaatı hizmetleri.

Hava taşıtlarının bakım ve tamiri hizmetleri.

Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon hizmetleri.

Isıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri hiz-
metleri.

Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri.

Sınai makinelerin ve cihazların, büro makinelerinin ve cihazlarının, haberleşme ci-
hazlarının, elektrikli ve elektronik cihazların tesisi, bakımı ve tamiri hizmetleri.

Asansör tamiri ve bakımı hizmetleri.

Saat tamiri hizmetleri.

Madencilik, maden çıkarma hizmetleri.

Ayakkabı, çanta, kemer tamiri hizmetleri.

38. SINIF

Radyo ve televizyon yayın hizmetleri.

Haberleşme hizmetleri (internet servisi sağlama hizmetleri dahil).

Haber ajansı hizmetleri.
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39. SINIF

Kara, deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve kara, deniz ve hava taşıtlarının kiralan-
ması hizmetleri (tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, kurye hizmetleri dahil).

Araba parkları hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri.

Tekne barındırma hizmetleri.

Boru hattı ile taşıma hizmetleri.

Elektrik dağıtım hizmetleri.

Su temin hizmetleri.

Taşıt ve malları kurtarma hizmetleri.

Malların depolanması, paketlenmesi ve sandıklanması hizmetleri.

Çöplerin depolanması ve taşınması hizmetleri, atıkların toplanması ve taşınması hiz-
metleri.

40. SINIF

Adi metallerin işleme hizmetleri.

Değerli metallerin işlenmesi hizmetleri.

Fotografik ve sinematografik ürünlerin işlenmesi hizmetleri (banyo, baskı ve foto gra-
vür hizmetleri dahil).

Gıdaların işlenmesi hizmetleri.

Hayvan kesim hizmetleri.

Deri ve kürk işleme hizmetleri.

Saraçlık hizmetleri.

Kumaş işleme hizmetleri, yün işleme hizmetleri.

Terzilik hizmetleri, nakış işleme hizmetleri.

Ahşap ve kereste işleme hizmetleri.

Sanat eserlerinin çerçevelenmesi hizmetleri.

Sıvı, kimyasal madde, gaz, hava işleme hizmetleri.
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Cam ve optik cam işleme hizmetleri.

Malzemelerin montajı (üçüncü şahıslar adına) hizmetleri.

Diş teknisyenliği (döküm) hizmetleri.

Çömlekçilik hizmetleri.

Enerji üretimi hizmetleri, jeneratörlerin kiralanması hizmetleri.

Kağıdın işlenmesi.

Baskı hizmetleri, ciltçilik hizmetleri.

Plastik işleme hizmetleri.

41.SINIF

Eğitim ve öğretim hizmetleri.

Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri.

Spor, kültür ve eğlence hizmetleri.

Dergi, kitap, gazete v.b. gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaş-
tırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da
dahil).

Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri.

Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri.

Fotoğrafçılık hizmetleri.

Tercüme hizmetleri.

42. SINIF

Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; mühendislik hizmetleri.

Bilgisayar hizmetleri; bilgisayar programlama, bilgisayarı virüse karşı koruma,  bilgi-
sayar sistem tasarımı, başkaları adına web sitelerinin tasarlanması, bakımı ve güncelleştirilmesi,
yazılım tasarımı, kiralanması ve güncelleştirilmesi, internet arama motoru sağlama, hosting,
bilgisayar donanımları alanında danışmanlık ve kiralanması hizmetleri.

Bu sınıfa dahil olup mühendislik, mimarlık, bilgisayar hizmetleri kapsamına girmeyen
her türlü tasarım hizmetleri; grafik sanat tasarım hizmetleri.

Sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri.
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43. SINIF

Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri.

Geçici konaklama hizmetleri.

Gündüz bakımı (kreş) hizmetleri.

Hayvan bakım evleri hizmetleri.

44. SINIF

Tıbbi hizmetler.

Güzellik bakımı hizmetleri.

Veterinerlik ve hayvancılıkla ilgili hizmetler.

Tarım, bahçecilik ve ormancılıkla ile ilgili hizmetler.

45. SINIF

Hukuki hizmetler (sınai ve fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri
dahil).

Güvenlik hizmetleri.

Evlendirme büroları hizmetleri.

Cenaze hizmetleri.

Giysi kiralama hizmetleri.

Yangın söndürme hizmetleri.

Refakat etme hizmetleri.

—— • ——
KURUL KARARLARI

Yüksek Planlama Kurulundan:
Tarih : 22/10/2012
Karar No : 2012/25
Konu : Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi

ve Eylem Planı (2012-2016)
Yüksek Planlama Kurulunca;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 18/9/2012 tarih ve 2258 sayılı yazısı dikkate

alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum/kuruluşları
ve özel sektörün katkıları ile hazırlanan ve 15 Ağustos 2012 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi
Koordinasyon Kurulu toplantısındaki görüş ve değerlendirmeler doğrultusunda nihai hale
getirilen ekli “Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem
Planı (2012-2016)’nın kabulüne, karar verilmiştir.
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Yüksek Planlama Kurulundan:
Tarih : 21/12/2012
Karar No : 2012/32
Konu : Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ile Eylem Planı (2013-2015).

Yüksek Planlama Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 10/10/2012 tarih ve 69452 sayılı yazısı dikkate alınarak;
Ekonomi Bakanlığınca 2010 yılından bu yana çalışmaları devam eden ve Kalkınma Bakanlığı
eş güdümünde nihai hali verilen ekli “Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ile Eylem Planı
(2013-2015)”nın kabulüne, karar verilmiştir.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
İZMİR YAPRAK TÜTÜN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN MUHTELİF 

PROFİLDEN İMAL EDİLMİŞ TÜTÜN PLATFORMLARININ 
SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI 

Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
1. İdarenin 
a) Adresi  : Orhantepe Mah. Tekel Cad. Cevizli Kampüsü 34865 

Cevizli-Kartal/İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 216 383 44 50/167 - 216 383 64 20 
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@gayrimenkulas.gov.tr 
2. Satışa Konu Malzemelerin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı: İzmir Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğünde mevcut bulunan 

muhtelif profilden imal edilmiş tütün platformları, Kuruluşumuzun Satım ve Kiraya Verme 
Yönetmeliğinin 14 ve 29. maddeleri çerçevesinde, kapalı zarf yöntemiyle, birden fazla katılımcı 
olması halinde açık arttırma usulü ile tek katılımcı olması durumunda pazarlık usulüyle satışı 
yapılacaktır. 
 

Ünite adı 
Sıra 
No Cinsi Ebadı Adet 

Geçici 
Teminat TL 

İzmir Yaprak 
Tütün İşlt. 
Müdürlüğü 

1 Açılır-kapanır tütün 
platformu 

200x181x148 cm 1.600   8.000 

2 Sabit tütün platformu 200x140x184 cm 9.000 50.000 
 

b) İstekliler her bir kaleme ayrı ayrı teklif verebileceği gibi işin tamamına da teklif 
verebilirler. 

3. İhalenin 
3.1. Yapılacağı Yer: Orhantepe Mah. Tekel Cad. Cevizli kampusü PK.34865 Cevizli-

Kartal/İSTANBUL adresinde Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır. 
3.2. Teklifler yukarıdaki tabloda belirtilen tüm platformlar için 16/01/2013 Çarşamba 

günü saat 12.00’ye kadar, üzerinde “ihtiyaç fazlası tütün platformlarının satış ihalesine ilişkin 
Teklif-Gizli” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde idarenin aşağıda bulunan adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese süresi içerisinde iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra idareye verilecek teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3.3. İhale Şartnamesinde belirtilen hususlara göre teslim alınan ihale dosyaları, 
16/01/2013 Çarşamba günü saat 14.00’de ihale komisyonu huzurunda açılacaktır. 

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Noter onaylı veya idarece aslı gibidir onaylı kimlik fotokopisi (T.C. kimlik numaralı) 
b) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
c) Tüzel kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası 

belgesi ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden 
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi, 

d) Adres beyanı, 
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 
5.1. İhaleye teklif verecek olanların şartname ve ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. İhale şartnamesi 27/12/2012 tarihinden itibaren idarenin aşağıdaki adresinde 
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görülebilir ve 100 TL. karşılığında aynı adresten satın alınabilir. İhale şartnamesi almak için 
ödenmiş olan bedel her ne suretle olursa olsun iade edilmez. 

5.2. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orhantepe Mh. Tekel Cad. Cevizli Kampusü 
34865 Cevizli-Kartal/İSTANBUL adresindeki Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Levazım ve Ticaret Şubesi Müdürlüğüne teslim edileceği gibi, aynı 
adrese süresi içerisinde iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada doğacak 
gecikmeler ile telgraf, teleks, faks veya elektronik postayla yapılacak başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

6. Verilecek tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 
günüdür. 

7. Geçici Teminat; İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerden satışa konu platformlar 
için 2. maddenin (a) bendinki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat olarak nakit veya ihale 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere en az 16.05.2013 tarihine kadar olmak üzere süreli banka 
teminat mektubu alınacaktır. Mektup dışındaki teminatlar Gayrimenkul A.Ş. Genel 
Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankasının İstanbul/Kartal-Cevizli Şubesi nezdindeki (İBAN: TR 51 
000 1000 851 0236 4057 6711) hesabına yatırılacaktır. 

8. Kesin Teminat; İhale üzerinde kalan istekliler, ihalenin ihale yetkilisince tasdik 
edildiğinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içinde ihale bedelinin % 6’sı 
oranında kesin teminat tutarını idare veznesine yatırmak suretiyle Şartnamede yazılı karar pulu, 
resim, harç ve diğer masraflar kendilerine ait olmak üzere sözleşme imzalanacaktır. 

9. İşin Süresi; Sözleşmenin imza tarihinden geçerli olmak üzere 45 (kırk beş) takvim 
günüdür. KDV dahil İhale bedelinin tamamını 15(onbeş) takvim günü içerisinde İzmir İşletme 
Müdürlüğünün şartnamede belirtilen Banka hesaplarına nakit olarak yatırmaları veya bu bedelin 
karşılığında, Kesin Banka teminat mektubu vermeleri ve dekont asıllarını veya kesin banka 
teminat mektuplarını İşletme Müdürlüğüne ibrazını müteakip yukarıda belirtilen süre içinde tütün 
platformları teslim alınacaktır. İhale bedelinin tamamının yatırılamaması veya bu bedel 
karşılığında Banka teminat mektubu verilememesi durumunda, kısmi platform teslimatı 
yapılmayacaktır. Bununla birlikte, yüklenici firma kendisine paranın tamamını ödemesi için 
verilen 15(on beş) takvim günlük sürede ödemeyi 15(onbeş) takvim gününden önce yapması 
halinde, kalan ödeme süresi 45 (kırk beş) takvim günlük çekim süresine ilave edilecektir. 

10. İhale konusu muhtelif profilden imal edilmiş tütün platformları, İzmir Yaprak Tütün 
İşletme Müdürlüğü 2. Ana Jet Hava Üssü yolu 35620 Balatçık-Çiğli/İZMİR adresinde görülebilir. 

11. İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır. 
12. Kuruluşumuz Resmi Gazetenin 20/12/2008 tarihli ve 27086 sayılı nüshasında 

yayımlanan Satım ve Kiraya Verme Yönetmeliği hükümlerine tabidir. İhale işlemleri 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdaremiz işi ihale edip etmemekte veya bir bölümünü ihale 
etmekte serbesttir. 

Duyurulur. 
GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Orhantepe Mahallesi, Tekel Caddesi, Cevizli Kampüsü 
34865 Cevizli-Kartal-İSTANBUL 

e-posta: ticaret@gayrimenkulas.gov.tr-Elektronik Ağ:www.gayrimenkulas.gov.tr 
Tel: 0216 383 44 50/167 Faks: 0216 383 64 20 

 10139/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
TCDD YHT Bölge Müdürlüğünden: 
YHT Setlerindeki ERTMS Sistemini Etkileyen Manyetik Gürültünün Tespiti Hizmet 

Alımı Yöntemiyle Temin Edilmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt numarası : 2012/190893 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Gar-Altındağ/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 312 3090515-1735 - 312 309 05 75 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : YHT Setlerindeki ERTMS Sistemini Etkileyen 

Manyetik Gürültünün Tespiti Hizmet Alımı 
Yöntemiyle Temin Edilmesi 

b) Yapılacağı yer : Ankara YHT Araç Bakım Onarım Atölyesi, YHT 
Tren Setleri ve YHT Ankara-Konya ve YHT 
Ankara-Eskişehir hatları 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 
5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : Sözleşme imzalanmasından itibaren 45 (kırkbeş) 
gün. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TCDD YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Gar/ 

ANKARA 
b) Tarihi ve saati : 15/01/2013 - 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 
yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.7. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname. 

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.2.2. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.2.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri 

İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 

belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, 

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin 

sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 15’ini, diğer ortakların 

her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 

iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 5’inden az olmaması gerekir. 

Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 

kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
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birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 

Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 

zorunludur. 

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 

belgenin sunulması zorunludur. 
4.3.2. ETCS Sinyalizasyon Sistemleri, Saha Test ve Ölçümleme, Demiryolu Araçları 

yüksek gerilim devreleri ile ETCS araç üstü ekipmanları ve işin konusunda EMC, EMI 

testlerinden herhangi birini yapmış olmak ile ilgili konusunda teklif edilen bedelin % 25’i kadar iş 
bitirme istenecektir. 

4.3.3. İstekli daha önce teknik şartnamede belirtilen statik, dinamik, EMC ve EMI 

testlerinden herhangi birini yaptığına dair gerekli belgeleri teklifle beraber sunacaktır. 
Ölçümler için kullanılan cihazlar UIC standartlarında olacak, onaylı kalibrasyon belgeleri 

TCDD’ye sunulacaktır. Yüklenici tüm ölçüm cihazlarını kendisi temin edecektir. 

Yüklenici; Sinyalizasyon Sistemleri, Saha Test ve Ölçümleme, Demiryolu Araçları ve işin 
konusu ile ilgili EMC ve EMI alanlarında kendini kanıtlanmış tecrübeye sahip konusunda uzman 
personelle bu işi yapacaktır. Uzmanların yeterliliklerini ve tecrübelerini gösteren belgeler teklifle 

beraber sunulacaktır. 
5 - İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
6 - İhale dokümanı TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mali İşler Müdürlüğüne 50,00 TL 

yatırılarak YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosundan temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale saatine kadar TCDD YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu Gar/ 

ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
8 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

işin tamamı için teklif verilecektir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

Diğer hususlar: 
• İhale dosyası içerisinde verilen İdari ve Teknik Şartnamede yazılı maddelere aynen 

uyulacaktır. 10247/1-1 
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PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR 
Hamitabat, Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Personel Taşıma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2012/189521 
1 - İdarenin 
a) Adresi : TATARKÖY MEVKİİ 39750 LÜLEBURGAZ/ 

KIRKLARELİ 
b) Telefon ve faks numarası : 0288 464 4237 - 0288 464 4160 
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@heas.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı 

bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları 
Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : HEAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
c) Süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren 24 (yirmidört) 

aydır 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : HEAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tatarköy Mevkii 

Lüleburgaz 
b) Tarihi ve saati : 10.01.2013 - Saat: 10:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.İhaleye,,katılma,,şartları,,ve,,istenilen,,belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu, gösterir, belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. 
Her türlü minibüs, midibüs ve otobüs ile yolcu taşımacılığı, personel servisi ve okul 

servisi hizmetlerinden en az birinin yapıldığını belgeleyen iş deneyimleri benzer iş olarak kabul 
edilecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler, katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TR (Türk Lirası) karşılığı 

Malzeme İkmal ve Ticaret, Müdürlüğü, adresinden, satın, alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TR (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıflar 
Bankasındaki TR53 0001 5001 5800 7293 6379 26 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta 
yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile 
ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını 
yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce 
göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla 
gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 
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veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 
üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HEAŞ Genel Müdürlüğü Muhaberat Servisi 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin, tamamı, için, teklif, verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 
12. Konsorsiyum, olarak, ihaleye, teklif, verilemez. 10323/1-1 

—— • —— 
8 KALEM MUHTELİF LOKOMOTİF MALZEMESİ ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2012/192676 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 8 kalem (5 kalemde toplam 710 adet mil-pim, 

80 adet balansiye, 30 adet depo, 60 adet davlumbaz) imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.  
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 11.01.2013 - 15.00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 
11.01.2013 günü saat: 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 50,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 10161/1-1 
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 
 

Republic of Turkey 
Istanbul Special Provincial Administration (ISPA) 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 
 

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project 
 

Consultancy Services for Overall Evaluation of Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency 
Preparedness Project (ISMEP) (AF-CA1.2) 

(2012) 
 
The Republic of Turkey has received an additional loan from the International Bank for 

Reconstruction and Development (IBRD) and intends to apply part of the proceeds of this loan to 
payments under the contracts for Procurement of “Consultancy Services for Overall Evaluation of 
Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) (AF-CA1.2)”, 
which will be implemented by Istanbul Special Provincial Administration, Istanbul Project 
Coordination Unit. 

The objective of the assignment is to conduct an Overall Evaluation (OE) of the ISMEP 
Project and carry out evaluation and impact assessment of all the activities under ISMEP 
framework that starts with, but not limited to the first Loan Agreement signed with the 
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) on February 3, 2006. 

The OE will assess the quality and relevance of the project, achievements, success, 
effectiveness and efficiency of the project by looking at potential impacts and sustainability of 
outcomes and outputs, including the contribution to the implementation of the technical capacity 
in terms of seismic risk mitigation and building code, public awareness and training. 

The Consultant shall address the following objectives; 
• Evaluate the effectiveness of project activities in contribution to key objectives of the 

project, 
• Evaluate the impact and sustainability of project activities on the public institutions, 

pilot municipalities and communities, 
• Evaluate the effectiveness of project management, particularly the partners capacity in 

coordination, monitoring, planning, reporting, learning and resource management, 
• Provide recommendation on Exit Strategy and follow ups. 
The Review process will answer the following questions 
• What problems are there and how can they be solved? 
• What are the external and objective view, information and assessment of the project for 

decision making? 
• What are practical recommendations for partners aiming at ensuring the most efficient 

and effective implementation of the Exit Strategy and follow ups? 
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• What have learnt about: 1) the context of the project; 2) the project outcomes; 3) the 
project outputs? 

• What are going to do about it? 
• Who will take action and when? 
• What will feed into other reports and discussions? 
The estimated duration of the services are approximately 10 (ten) weeks. 
Istanbul Project Coordination Unit now invites eligible consultants to indicate their 

interest in providing the services. Interested consultants must provide information and documents 
indicating that they are qualified to perform the services (such as brochures, description and 
references from previous clients on the similar assignments, experience in similar conditions, 
availability of appropriate skills among staff, etc.). 

Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the 
form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the 
JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable 
for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested 
consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the 
partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in 
association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. 

Consultants will be shortlisted in accordance with the procedures set out in the World 
Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers 
(published by the Bank in May 2004 and revised in October 2006 and in May 2010) (“Consultant 
Guidelines”). Interested consultants may obtain further information at the address below from 
10:00 a.m. to 16:00 hours, local time. 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the Consultant 
Guidelines, setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. 

A Consultant will be selected in accordance with the Selection Based on the Consultants’ 
Qualifications (CQS) method set out in the Consultant Guidelines. 

Consultants are required to include the name and reference number of the tasks AF-CA1.2 
in their Expression of Interests. 

Expressions of interest must be delivered to the address below by January 7th, 2013, 
16:00 (local time) by surface mail, courier or hand delivery. Applications by e-mail shall not be 
accepted IPCU reserves the right to reject the applications received after the above-referenced 
date. 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 
M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8 
34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey 
Contact Person: K. Gökhan ELGİN (Director) 
Tel : +90 212 518 55 00 
Fax : +90 212 518 55 05 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 10312/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim 
Üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde özgeçmiş, noterden veya 
resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfuz Cüzdan 
Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 3 adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma 
ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına 
şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır. 

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde özgeçmiş, noterden veya 
resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, 

Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 3 adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile 
birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük 
Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 
*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde 

belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 
*Adaylar ilana başvuralarını ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün 

içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir. 
*Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması 

halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 
*Adayların, bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş, yayın 

listesi ve eğitim durumlarına ilişkin belgelerle birlikte yayınlarını ve özgeçmişlerini içeren bir CD 
veya DVD'yi başvuracakları birime teslim etmeleri gerekmektedir. 

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar  (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 
çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz 
edeceklerdir. 

İlanen duyurulur. 
 

Birim/Bölüm Anabilim Dalı Unvan Derece Adet İlanda Aranan Şartlar 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Çeviribilim 
Arapça Mütercim-
Tercümanlık 

Doçent 2 1 
  

Çeviribilim 
Rusça Mütercim-
Tercümanlık 

Doçent 2 1 
  

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yön. 

Kentleşme ve Çevre 
Sorunları 

Profesör 1 1 
  

ORMAN FAKÜLTESİ 
Orman End. 
Müh. 

Odun Mekaniği ve 
Teknolojisi 

Profesör 1 1 
Odun Mekaniği ve Teknolojisi 
alanında Doktora yapmış olmak. 

Orman 
Mühendisliği 

Ormancılık Politikası Profesör 1 1 
Ormancılık Politikası alanında 
Doktora yapmış olmak. 

 10254/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde 

açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve 
yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. 

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire 
Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde 
aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

Dosya içeriği; 
- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge 
- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti) 
- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti) 
- Özgeçmiş 
- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.) 
- TC Kimlik No 
- Fotoğraf (1 adet) 
- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat 

eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, 
yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı 
çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri 

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım 
dosya ile başvuracaklardır.) 

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 
2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
3 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine 

getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. 
Not: İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 
BİRİMİ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
Tefsir ABD PROFESÖR 1   
Tefsir ABD YRD. DOÇ. 1   
Arap Dili ve Belagati ABD PROFESÖR 2   
Arap Dili ve Belagati ABD YRD. DOÇ. 2   
Hadis ABD  PROFESÖR 1   
İslam Hukuku ABD PROFESÖR 1   
İslam Hukuku ABD YRD. DOÇ. 1   
Felsefe Tarihi ABD YRD. DOÇ. 1   
Kelam ABD YRD. DOÇ. 1   
İslam Tarihi ABD YRD. DOÇ. 1   
Din Eğitimi ABD YRD. DOÇ. 1   
TIP FAKÜLTESİ 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
ABD DOÇENT 1 Nöropsikiyatri ve Geropsikiyatri 

konusunda deneyimli olmak. 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
ABD DOÇENT 1 

Psikiyatrik epidemiyoloji ve Grup 
psikoterapisi konusunda deneyimli 
olmak. 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
ABD DOÇENT 1  Konsultasyon-liyezon psikiyatrisinde 

en az 5 yıl deneyimli olmak. 
 10293/1-1 
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:  

Müdürlüğümüzce Şenses İstanbul Giyim ve Aksesuar Sanayi Tic. Ltd. Şti. adına tescilli 
84993/30.06.2010 ve 30.06.2010/84993 sayıl tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamenin gümrük 
işlemlerini ikmal eden Gümrük Müşaviri ERGÜN ELLİALTI adına düzenlenen 24.09.2012 
tarihli 8445-8596/35940 sayılı ve 6903-11827 sayılı 20.02.2012 günlü ek tahakkuklar firmanın 
adresinin yetersiz olması ve yapılan tebligatlarımızın iade edilmesi nedeniyle bu güne kadar tebliğ 
edilememiştir. 

Bu nedenle Ergün ELLİALTI adına düzenlenen 24.09.2012 tarihli 8445-8596/35940 
sayılı ve 6903-11827 sayılı 20.02.2012 günlü ek tahakkukların 7201 Tebligat kanunun 28 ve 29 
maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Söz konusu ödeme emirleri ilanen tebliğ olunur. 9979/1-1 
————— 

Müdürlüğümüzce Anka Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. Saygı Ustağil-Ali Küçükkaya adına 
tescilli aşağıda tarih ve numaraları yazılı yirmibeş adet serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden 
aranılan idari para cezaları 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 
55.maddesi gereğince düzenlenen 25 adet ödeme emri firmanın adresinin yetersiz olması ve 
yapılan tebligatlarımızın iade edilmesi nedeniyle bu güne kadar tebliğ edilememiştir. 

Bu nedenle Anka Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. Saygı Ustağil-Ali Küçükkaya adına 
düzenlenen aşağıda yazılı ödeme emri 7201 Tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince 
ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Söz konusu ödeme emirleri ilanen tebliğ olunur. 
 
BEYANNAME NO. TARİHİ ÖDEME EMRİNİN NO. TARİHİ 

1-6677/22.01.2007 17.04.2012/2238-19156 19-06.02.2007/12737 22.12.2010/91689 
2-26.01.2007/8778 17.04.2012/2208- 20-06.02.2007/12708 22.12.2010/91687 
3-8668/26.01.2007 17.04.2012/2204-19110 21-05.02.2007/12176 22.12.2010/91684 
4-22.02.2007-19541 17.04.2012/2205-19111 22-19.2.2007/18693 22.12.2010/91697 
5-20.02.2007/19530 17.04.2012/2206-19112 23-26.02.2007/22107 22.12.2010/91709 
6-14.02.2007/17178 17.04.2012/2229-19149 24-14.02.2007/16748 22.12.2010/91710 
6-20.02.2007/19283 17.04.2012/2225-19149 25-19.02.2007/18739 22.12.2010/91690 
7-21.02.2007/20128 17.04.2012/2231-19151   
8-23.01.2007/7322 17.04.2012/2207-   
9-26.01.2007/8639 17.04.2012/2234-19154   
10-26.02.2007/33113 17.04.2012/2227-19148   
11-08.02.2007/14051 22.12.2010/91692   
12-27.01.2007/9853 22.12.2010/91698   
13-16.02.2007/18007 22.12.2010/91704   
14-20.02.2007/19551 22.12.2010/91708   
15-16.02.2007/18121 22.12.2010/91702   
16-16.02.2007/18237 22.12.2010/91700   
17-07.02.2007/13644 22.12.2010/91706   
18-12.02.2007/15408 22.12.2010/91695   

 9978/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
KURUL KARARI 

Karar No: 4158-17 Karar Tarihi: 11/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2012 tarihli toplantısında, 18/10/2012 tarihli 

ve 4085-2 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen “Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve 
Belgeler Listesi”nin 6 ncı maddesinin b) bendindeki “biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp 
gaz dahil)” ibarelerinin çıkartılmasına,  

 18/10/2012 tarihli ve 4085-2 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen “OSB Dağıtım ve OSB 
Üretim Lisans Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi Ve Belgeler Listesi”ndeki “c) OSB 
Üretim Tesisinde yerli doğal kaynak kullanılması halinde (kaynağın türüne göre)” kısmının 2 nci 
maddesindeki “biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gaz dahil)” ibarelerinin 
çıkartılmasına, 

karar verilmiştir. 10273/1-1 
————— 
KURUL KARARI 

Karar No: 4158-16 Karar Tarihi: 11/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2012 tarihli toplantısında, “622 Sayılı Kaçak 

ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullanılması Durumunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve 
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır: 

KAÇAK VE USULSÜZ ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANILMASI DURUMUNDA 
YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL ESASLAR 
MADDE 1 - 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaçak Ve 

Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullanılması Durumunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul Ve Esasların 
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Kullanım yerinde yapılan kontrollerde veya diğer bir suretle, Elektrik Piyasası Müşteri 
Hizmetleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi kapsamında tanımlanan usulsüz elektrik enerjisi 
kullanımlarına ilişkin tespitlerde; 

a) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentlerinde belirtilen hallerde görevli 
perakende satış şirketi tarafından, 

b) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının diğer bentlerinde belirtilen hallerde dağıtım şirketi 
tarafından, 

müşteriye yükümlülüklerini yerine getirmesi için 15 gün süre verildiğini belirten kesme 
ihbarı bırakılır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen müşterinin dahil olduğu abone grubundan ait 
olduğu yıla ilişkin Kurul Kararı ile belirlenen kesme-bağlama ücretinin 5 (beş) katı ücret tahsil 
edilerek, (b) bendinde belirtilen hallerde doğrudan, (a) bendine belirtilen hallerde ise görevli 
perakende satış şirketinin bildirimi üzerine dağıtım şirketi tarafından elektriği kesilir. Bu madde 
kapsamında yapılan kesintiler hakkında dağıtım şirketi tarafından ilgili tedarikçiye iki gün 
içerisinde bilgi verilir.” 

MADDE 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 - Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Başkan yürütür. 10274/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
KURUL KARARI 

Karar No: 4179 Karar Tarihi: 13/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2012 tarihli toplantısında; Petrol Piyasasında 

faaliyet gösterecek lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2013 yılı 
için uygulanacak katılma payına ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.  

Madde 1 - 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinin 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 27 inci maddesi ile değişik (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca; 

a) Petrol piyasasında faaliyet gösteren rafinerici, işleme, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, 
madeni yağ ve depolama lisansı sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2013 yılı 
katılma payına ilişkin oran, yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa 
faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının %0,1 (bindebir), 

b) Taşıma ve bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 
2013 yılı katılma payına ilişkin oran ise alt başlıklar dahil 0 (sıfır), olarak belirlenmiştir. 

c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31/12/2013 tarihli 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000.- (ikimilyon) ABD 
Dolarını aşmayacak şekilde hesaplanır. 

Madde 2 - Bu Karar 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 
 10275/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No: 4178 Karar Tarihi: 13/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2012 tarihli toplantısında; Doğal Gaz 

Piyasasında 2013 yılında uygulanacak katılma payına ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.  
Madde 1 - 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinin 4646 sayılı 

Kanunla değişik (B) fıkrasının (a) bendi uyarınca, 
a) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü 

oldukları katılma payına ilişkin oran 2013 yılı için %0,05 (onbindebeş), 
b) Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren sertifika sahibi tüzel kişilerin ödemekle 

yükümlü oldukları katılma payına ilişkin oran 2013 yılı için 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.   
Madde 2 - Bu karar 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 - Bu kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 
 10276/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 4180 Karar Tarihi : 13/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2012 tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahiplerine 2013 yılı için uygulanacak 
olan katılma payı oranına ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır. 

Madde 1 - 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinin değişik (D) 
bendinin (a) alt bendi ve LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 41 inci maddesi uyarınca; 

a) LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG Dağıtıcı lisans sahibi tüzel kişilerin ödemekle 
yükümlü oldukları 2013 yılı katılma payına ilişkin oran, yıllık gelir tablolarında yer alan lisans 
kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının %0,1 (bindebir), 
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b) LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG Otogaz Bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel 
kişilerin ödemekle yükümlü oldukları katılma payına ilişkin oran ise 0 (sıfır), olarak 
belirlenmiştir. 

c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31/12/2013 tarihli 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000.- (ikimilyon) ABD 
Dolarının TL. karşılığını aşmayacak şekilde hesaplanır. 

Madde 2 - Bu Karar 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür. 
 10277/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No: 4168 Karar Tarihi: 13/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2012 tarihli toplantısında; Doğal Gaz 

Piyasasında 2013 yılı boyunca uygulanmak üzere serbest tüketici olma sınırına ilişkin olarak 
aşağıdaki Karar alınmıştır: 

Madde 1 - Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest 
tüketici statüsündedir.  

Madde 2 - Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 300.000 
m3’tür. Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır. 

 Madde 3 - Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi sonucunda dağıtım lisansı sahibi 
olan tüzel kişilerin lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk 5 yıllık sürenin dolmasından 
sonra serbest tüketici olma sınırına ilişkin olarak bu Kararın 1 inci ve 2 nci maddesi hükümleri 
geçerlidir. 

Madde 4 - Tüketim miktarına bakılmaksızın, elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon 
tesisi sahibi kişiler ve kullanıcı birlikleri serbest tüketici statüsündedir.  

Madde 5 - Bu Karar 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer.  
 Madde 6 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
 10278/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No: 4169 Karar Tarihi: 13/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2012 tarihli toplantısında; Doğal Gaz 

Piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest tüketici statüsü kazanmaları ve bu statüden 
çıkmalarına, bu statüden kaynaklanan hakların kullanımına ve bu hakların kullanımına bağlı 
olarak serbest tüketiciler ile lisans sahibi tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak, bu 
konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar uygulanmak üzere, aşağıdaki Karar alınmıştır: 

Madde 1 - Aşağıdaki koşulları sağlayan tüketiciler serbest tüketici kabul edilir; 
a) Bir önceki takvim yılına ait toplam doğal gaz tüketimleri serbest tüketici olma sınırını 

geçen tüketiciler,  
b) İçinde bulunulan yılda gerçekleşen toplam doğal gaz tüketimleri serbest tüketici olma 

sınırını geçen tüketiciler, 
c) Bir önceki takvim yılındaki tüketimi serbest tüketici olma sınırını geçmeyen, ancak 

içinde bulunulan yılda serbest tüketici olma sınırını geçeceğini ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel 
kişiye taahhüt eden ve doğal gaz tüketim tesis kapasitesi dikkate alınarak hesaplanan tüketim 
değeri serbest tüketici olma sınırını geçen tüketiciler, 

Madde 2 - Dağıtım şirketleri bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
kapsamında serbest tüketici statüsü kazanan tüketicilerin serbest tüketici statüsü kazandıkları 
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okuma dönemine ilişkin faturayı abonelere uygulanan perakende satış fiyatı üzerinden tahakkuk 
ettirir. Ancak bundan sonraki fatura döneminden itibaren, serbest tüketici doğal gazı herhangi bir 
tedarikçiden satın alma hakkını kullanana kadar veya dağıtım şirketinden doğal gaz almaya 
devam etmesi durumunda, serbest tüketicilere uygulanan perakende satış fiyatı uygulanır. 

Madde 3 - Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında serbest 
tüketici statüsü kazanan tüketicilerin, doğal gaz kullanımına başladığından itibaren 12 aylık 
dönemdeki tüketimlerinin, doğal gaz kullanımına başlanan yılın serbest tüketici olma sınırının 
altında kalması halinde bu tüketiciler doğal gazı; 

- İlgili dağıtım şirketinden satın alıyorsa; son 12 aydaki ilgili dağıtım şirketinin abonelere 
ve serbest tüketicilere perakende satış fiyatları arasında fark varsa, söz konusu farkı ilgili dağıtım 
şirketine ödemekle yükümlüdür. Ancak dağıtım şirketinin tedarikçisi dağıtım şirketlerinin abone 
ve serbest tüketici müşterileri için ayrı toptan satış fiyatları uygulamış ise, dağıtım şirketleri tahsil 
ettikleri bu fark tutarının, tedarikçisine düşen kısmını, farkın muhatabı olan tedarikçiye ödemekle 
yükümlüdür. 

- Bir tedarikçiden satın alıyorsa; son 12 aydaki ilgili dağıtım şirketi tarafından hesaplanan 
birim hizmet ve amortisman bedeli ile tüketicinin serbest tüketici statüsünde olması nedeniyle 
uygulanan bedel arasında bir fark varsa, söz konusu farkı ilgili dağıtım şirketine ödemekle 
yükümlüdür. Ancak ilgili tedarikçinin müşteriden herhangi bir fark ödemesi talep edebilmesi 
hususunda, bahsi geçen tüketiciler ile yapmış oldukları sözleşmelerde yer alan hükümler 
uygulanır.  

Bu tüketiciler, (a) ve (b) bentleri kapsamında serbest tüketici statüsü kazanana kadar 
serbest tüketici hakkından yararlanamaz. 

Dağıtım şirketi tarafından yapılan fark hesaplamalarında, tüketimin gerçekleştiği 
dönemde geçerli olan aboneler ve serbest tüketicilere perakende satış fiyatları, birim hizmet ve 
amortisman bedelleri ile taşıma bedelleri esas alınır. Ancak her ay için ayrı ayrı hesaplanan bu 
tutarlar, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel 
İndeksindeki aylık değişim oranlarına göre, bu tüketicilerin serbest tüketici statüsünü 
kaybettiklerinin saptandığı tarihe kadar güncellenerek toplam tutar bulunur. 

Madde 4 - Tüketim miktarı hesaplamaları takvim yılı dikkate alınarak yapılır. Takvim yılı 
içinde herhangi bir dönemde doğal gaz kullanımına başlanması durumunda; tüketicilerin doğal 
gaz tüketim miktarı sadece o yıl için tüketime başlanan günden itibaren 12 aylık dönem dikkate 
alınarak hesaplanır. İlk 12 aylık dönemin bitmesini müteakip içinde bulunulan yılın tüketim 
miktarı hesaplamalarında takvim yılı esas alınır. 

Madde 5 - Serbest tüketicilerin yapacakları doğal gaz alım-satım sözleşmelerinde takvim 
yılı esas alınır. 

Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında tüketicinin yıl içinde 
serbest tüketici statüsü kazanması durumunda takip eden ilk takvim yılı başında sözleşme, takvim 
yılı esasına göre yenilenir. Ancak takvim yılı esasına göre yapılacak yeni sözleşme (c) bendi 
kapsamında yapılan taahhüdün süresini etkilemez. Taahhüt süresi bitiminde (12 ay) taahhüdün 
yerine getirilmediğinin saptanması durumunda tedarikçi ile yapılan sözleşmenin sona ereceğine 
ilişkin hükümler takvim yılı esasına göre yapılacak yeni doğal gaz alım-satım sözleşmelerinde yer 
alır. 

Serbest tüketiciler, yapacakları yeni doğal gaz alım-satım sözleşmelerinde sözleşme 
dönemine ait toplam doğal gaz tüketim miktarını serbest tüketici olma sınırının altında 
belirlemeleri durumunda, sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren serbest tüketici statüsünü 
kaybetmiş sayılır ve bu tüketiciler tedarikçilerle doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapamaz. 
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Madde 6 - Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi sonucunda dağıtım lisansı sahibi olan 
tüzel kişiler, lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere 5 yıllık sürenin dolduğu gün serbest 
tüketici statüsü kazanacak tüketicileri tespit eder. 5 yıllık sürenin dolduğu gün tüketim değerlerini 
okuyarak abonelere uygulanan perakende satış fiyatından fatura tahakkuk ettirir. Bundan sonraki 
fatura döneminden itibaren, serbest tüketici doğal gazı herhangi bir tedarikçiden satın alma 
hakkını kullanana kadar veya dağıtım şirketinden doğal gaz almaya devam etmesi durumunda, 
serbest tüketicilere uygulanan perakende satış fiyatını uygular. 

Madde 7 - a) Tedarikçiden doğal gaz satın almak isteyen serbest tüketicilerin, dağıtım 
şirketine yazılı başvuruda bulunarak mevcut sayaçları ile ilgili teknik bilgi alması ve dağıtım 
şirketinin talebi halinde, dağıtım şirketinin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde bedeli 
kendilerine ait olmak üzere, sayaçlarını dağıtım şirketine anlık bilgi akışı sağlayacak şekilde, 
dağıtım şirketinin istediği uzaktan okuma sistemine uygun hale getirmesi gerekmektedir.  

b) 300 mbar ve üzeri doğal gaz kullanan serbest tüketicilerin sistemlerine otomatik hacim 
düzeltici (korrektör) tesis etmesi zorunludur. 

c) Bu maddede sayılan koşulları yerine getirmeyen serbest tüketiciler, tedarikçisini seçme 
hakkını kullanamaz. 

Madde 8 - a) Serbest tüketici ve tedarikçi arasında imzalanan doğal gaz alım-satım 
sözleşmesi, dağıtım şirketine bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, dağıtım şirketiyle 
mevzuatta tanımlanan sözleşmelerin imzalanması koşuluyla, yürürlüğe girer. Bu yükümlülükleri 
yerine getirmeyen serbest tüketicinin dağıtım şirketinden doğal gaz satın almaya devam ettiği 
kabul edilir ve tedarikçi tarafından bir hak iddia edilemez. 

b) Tedarikçi ile yaptığı doğal gaz alım-satım sözleşmesinin süresi bitecek olan ve doğal 
gazı dağıtım şirketinden almak isteyen serbest tüketici, tedarikçi ile yaptığı doğal gaz alım-satım 
sözleşmesinin süresi bitmeden 15 iş günü önce dağıtım şirketine durumu bildirmek ve dağıtım 
şirketiyle sözleşme yapmak zorundadır. Serbest tüketicinin, dağıtım şirketinden doğal gaz arzı 
sağlamasına rağmen, dağıtım şirketiyle sözleşme yapmaması durumunda, sözleşme yapılana 
kadar, dağıtım şirketi serbest tüketiciye, ilgili dağıtım bölgesinde geçerli olan en yüksek sistem 
kullanım bedeli uygular. Ancak tüketici bu durumda dahi, dağıtım şirketiyle sözleşme yapana 
kadar, dağıtım şirketinden doğal gaz arzı sağladığı tarihten başlamak üzere en geç 15 gün içinde 
dağıtım şirketinin yazılı onayını almak zorundadır. Aksi takdirde usulsüz doğal gaz kullanım 
hükümleri uygulanır.  

c) Dağıtım şirketi, tedarikçi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi bulunmayan serbest 
tüketicilere doğal gaz arzı sağlamak zorundadır. 

Madde 9 - Tedarikçisini değiştirmek isteyen serbest tüketici yeni doğal gaz alım-satım 
sözleşmesi imzalamadan önce, bir önceki tedarikçisine veya doğal gazı dağıtım şirketinden almış 
ise, dağıtım şirketine olan yükümlülüklerini yerine getirdiğini yeni tedarikçisine belgelemek 
zorundadır. Serbest tüketicinin bir önceki tedarikçisinden veya dağıtım şirketinden, borcu 
olmadığına ilişkin belge talep etmesi halinde söz konusu belge, başvuru tarihini izleyen iki iş 
günü içerisinde serbest tüketiciye verilir. 

Madde 10 - Serbest tüketicilerle doğal gaz alım-satım sözleşmesi imzalamak isteyen 
tedarikçiler, serbest tüketicileri, tüketici hakları ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi kapsamındaki 
ticari seçenekler ve muhtemel riskler hakkında sözleşme imzalanmadan önce bilgilendirmek 
zorundadır. 
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Madde 11 - Dağıtım şirketleri serbest tüketicilere ve bu tüketicilerin seçtikleri 
tedarikçilere, talepleri halinde, doğal gaz taşıma hizmetini ve yan hizmetleri sağlar. 

Madde 12 - a) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuata göre, serbest 
tüketici statüsü kazanan veya devam ettiren tüketicilerin listesi ile serbest tüketicinin doğal gazı 
kendisinden satın almaya devam edebileceği gibi, herhangi bir tedarikçiden de satın alma hakkına 
sahip olduğu hususu, serbest tüketici olma sınırını belirleyen bu Kararın Resmi Gazete’de 
yayımlanma tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, internet sitesinde güncel ve sürekli olarak 
yayımlanır.  

b) Dağıtım şirketi ayrıca, serbest tüketici statüsü kazanan veya devam ettiren tüketicilerin 
yeni takvim yılı başlamadan önceki son 3 üç faturasına, serbest tüketici statüne geçtiklerini bildiren 
ve detay bilgiyi dağıtım şirketinin internet sitesinden edinebileceklerine dair bir ibare koyar.  

c) Dağıtım şirketi, serbest tüketici olma hakkını elde eden abonelerine tedarikçisini 
değiştirmede gerekli bilgileri sağlar. 

Madde 13 - Abone statüsünden serbest tüketici statüsüne geçilmesi durumunda, güvence 
bedeli ve bağlantı bedeli ile ilgili geçmişe yönelik düzeltme ve yeni bir belirleme yapılamaz. 

Madde 14 - Serbest tüketicinin bağlantı hattını, yapım ve hizmet sertifikası sahiplerine 
yaptırması halinde, dağıtım şirketinin serbest tüketiciden, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için 
alacağı bedel; mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanacak abonelerin bağlantıyı sertifika 
sahibi kişiye yaptırması halinde, dağıtım şirketinin aboneden alacağı ve bağlantı tarifesine ilişkin 
Kurul Kararında düzenlenen bedeli geçemez. 

Madde 15 - Serbest tüketicilerin tedarikçilerle yaptıkları doğal gaz alım-satım sözleşmesi 
kapsamında öngörülen ödemeleri zamanında yapmaması halinde, tedarikçinin yazılı başvurusu 
üzerine ve tüketicinin ödeme yaptığını belgeleyememesi durumunda, dağıtım lisansı sahibi tüzel 
kişi tarafından, en az 3 iş günü önceden haber vermek suretiyle, tüketicinin doğal gazı kesilir. 
Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından doğal gazı kesilmiş olan tüketicinin ödeme 
yükümlülüklerini yerine getirdiğini belgelemesi kaydıyla iki iş günü içerisinde doğal gaz arzı 
yeniden sağlanır. Dağıtım şirketinin, gaz arzının durdurulmasına ilişkin tedarikçiye verdiği hizmet 
ve bedelleri taşıma hizmeti sözleşmesinde belirlenir. 

Madde 16 - BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD), “Acil 
Durum, Zor Gün, Sınırlı Kapasite Günü” başlıklı 14 üncü bölümünde tanımlanan acil durum, zor 
gün ve sınırlı kapasite durumlarından biri ya da birkaçının oluşması durumunda, dağıtım 
şirketleri, dağıtım bölgelerinde bulunan “Elektrik enerjisi üretimi için gaz satın alan şirketler”e 
gaz arzını, sistem ve arz güvenliğinin sağlanması amacıyla, iletim lisansı sahibi şirketin talebi 
üzerine, istenen süreler için durdurmak zorundadır. İletim lisansı sahibi şirketin talebi 
doğrultusunda gaz arzının durdurulması kaynaklı ortaya çıkabilecek sonuçlardan dağıtım 
şirketleri sorumlu tutulamaz. 

Madde 17 - Lisans alma tarihinden itibaren 5 yıllık yatırım süresi dolmuş olan tüm 
dağıtım şirketleri 31/12/2013 tarihine kadar Sevkiyat Kontrol Merkezlerini kurmak zorundadır. 

Madde 18- Serbest tüketici olmak için aranan yıllık tüketim miktarı sınırı olarak 
belirlenen ve metreküple ifade edilen doğal gaz miktarının hesaplanmasında 9155 kcal/m3 üst ısıl 
değer esas alınır. 

Madde 19 - Bu Karar 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer.  
Madde 20 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 

 10279/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Karar No: 4181 Karar Tarihi: 18/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2012 tarihli toplantısında,  
3/11/2010 tarihli ve 2860 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen Güvence Bedelleri ile 

Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar gereğince 15/12/2011 tarih ve 3551 sayılı Kurul Kararı ile 
1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabul edilen güvence bedellerinin yine aynı Usul 
ve Esasların 8 inci maddesi uyarınca TÜİK tarafından yayımlanan 2012 yılı Eylül ayı 12 aylık 
TÜFE değişim oranı dikkate alınarak artırılmasına ve 1/1/2013 tarihinden itibaren aşağıdaki 
güvence bedellerinin uygulanmasına, 

 
Abone Grupları Güvence birim bedeli TL/kW 

Sanayi ve Ticarethane 44,4 
Mesken, Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler 15,7 
Tarımsal Sulama, Aydınlatma ve Diğer 21,0 

 
karar verilmiştir. 10280/1-1 

————— 
Karar No: 4192 Karar Tarihi: 18/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2012 tarihli toplantısında,  
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 30 uncu 

maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında 2013 yılı için görevli perakende satış şirketlerinin LÜY 
kapsamında fiilen üretim yapan kişiler için yürüttükleri iş ve işlemler karşılığında tahsil 
edebileceği yıllık işletim ücretinin 0 TL olarak belirlenmesine, 

karar verilmiştir. 10281/1-1 
————— 

Karar No: 4191 Karar Tarihi: 18/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2012 tarihli toplantısında,  
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 30 uncu 

maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında 2013 yılı için dağıtım lisansı sahibi kişilerce tahsil 
edilebilecek başvuru bedelinin 273 TL olarak belirlenmesine, 

karar verilmiştir. 10282/1-1 
————— 

Karar No: 4190 Karar Tarihi: 18/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2012 tarihli toplantısında,  
Diğer tedarikçilerden enerji satın alan serbest tüketicilerin görevli perakende satış 

şirketlerine dönmesi halinde uygulanacak perakende satış fiyatlarıyla ilgili aşağıdaki Kararın 
alınmasına karar verilmiştir. 

Madde 1 - (1) Son kaynak tedariği kapsamında perakende satış sözleşmesi ile görevli 
perakende satış şirketinden elektrik enerjisi satın alınması halinde, enerji alımının başladığı 
perakende satış tarife dönemi ve bir sonraki perakende satış tarife döneminde uygulanacak 
perakende satış fiyatı, son kaynak tedariği kapsamında enerji satın alan tüketicinin içinde 
bulunduğu abone grubuna ilişkin serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen 
tüketiciler için onaylanmış olan perakende satış fiyatının (aktif enerji bedelinin) % 15 fazlası 
olarak hesaplanan fiyattır. 

(2) Perakende satış tarife döneminin ilk gününden başlamak üzere son kaynak tedariği 
kapsamında enerji alımının yapılması halinde birinci fıkra kapsamındaki uygulama sadece söz 
konusu perakende satış tarife döneminin sonuna kadar devam eder. 
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(3) İlk iki fıkrada belirtilen sürenin dolmasını müteakip, bu Karar kapsamına giren 
tüketiciler ikili anlaşmayla tedarikçilerini seçinceye kadar bu tüketicilere serbest tüketici olmasına 
rağmen tedarikçisini seçmeyen tüketicilere uygulanan perakende satış fiyatı uygulanır. 

(4) Görevli perakende satış şirketinden düzenlenen perakende satış tarifesi üzerinden 
enerji satın almakta olan OSB'ler içerisindeki katılımcılardan ikili anlaşma ile enerji satın almakta 
olanlar da bu Kurul Kararı kapsamındadır. OSB yönetimi söz konusu tüketicilerin sayaç 
bilgilerini görevli perakende satış şirketine ayrıca bildirir. 

(5) Bu tüketicilerden elde edilen gelirler ve bu tüketiciler için katlanılan maliyetler 
"Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında 
Tebliğ"in 9 uncu maddesinde yer alan düzeltme bileşeni hesaplamasında dikkate alınır. 

Madde 2 - (1) Bu Kararın 1 inci maddesi kapsamındaki uygulama söz konusu tüketicilerin 
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ile Serbest Tüketici Yönetmeliği 
hükümleri uyarınca yeni bir tedarikçi seçmeleri halinde sona erer. 

Madde 3 - (1) Bu Karar kapsamında enerji tedarik edilen tüketicilerin tüketim miktarları, 
bu tüketicilere uygulanan fiyatlar ve konuya ilişkin Kurum tarafından istenen diğer bilgiler 
Kurumca istenilen formatta ve periyotta görevli perakende satış şirketleri tarafından Kuruma 
sunulur. 

Madde 4 - (1) Son kaynak tedariği kapsamında görevli perakende satış şirketlerine 
31/05/2013 tarihine kadar dönen serbest tüketicilere bu Karar hükümleri uygulanmaz ve söz 
konusu tüketicilere serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen tüketiciler için 
onaylanan tarifeler uygulanır. 

Madde 5 - (1) Bu Kurul Kararının yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde 
tedarikçiler ve dağıtım şirketleri serbest tüketicileri bu Karara ilişkin bilgilendirirler. 

Madde 6- (1) 20/09/2012 tarih ve 4033 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 7- (1) Bu Karar 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 8 - (1) Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
 10283/1-1 

————— 
Karar No: 4186 Karar Tarihi: 18/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2012 tarihli toplantısında,  
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında; Perakende Satış Lisansına Sahip 

Dağıtım Şirketlerinin sahibi olduğu veya iştirak ilişkisinde bulunduğu üretim şirketi veya 
şirketlerinden elektrik enerjisi satın alışlarında Ülke Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı olarak 
ilgili her saat için Gün Öncesi Fiyatının esas alınmasına, 

karar verilmiştir. 10284/1-1 
————— 

Karar No: 4184 Karar Tarihi: 18/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2012 tarihli toplantısında,  
1/12/2010 tarihli ve 2898 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen Sayaç Sökme Takma 

Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar gereğince 15/12/2011 tarih ve 3550 sayılı Kurul Kararı ile 
1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabul edilen sayaç sökme takma bedellerinin yine 
aynı Usul ve Esasların 7 inci maddesi uyarınca TÜİK tarafından yayımlanan 2012 yılı Eylül ayı 
12 aylık TÜFE değişim oranı dikkate alınarak artırılmasına ve 1/1/2013 tarihinden itibaren 
aşağıdaki sayaç sökme takma bedellerinin uygulanmasına, 

 
 (TL) 
Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar 21,5 
Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar 31,0 

 
karar verilmiştir. 10285/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Karar No: 4185 Karar Tarihi: 18/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2012 tarihli toplantısında,  
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında; 2013 yılında geçerli olmak üzere, Türkiye Ortalama 
Elektrik Toptan Satış Fiyatı olarak 15,44 Krş/kWh esas alınmasına, 

karar verilmiştir. 10286/1-1 
————— 

Karar No: 4183 Karar Tarihi: 18/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2012 tarihli toplantısında,  
3/11/2010 tarihli ve 2862 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen Kesme-Bağlama Bedellerine 

İlişkin Usul ve Esaslar gereğince 15/12/2011 tarih ve 3551 sayılı Kurul Kararı ile 1/1/2012 
tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabul edilen kesme-bağlama bedellerinin yine aynı Usul ve 
Esasların 2 nci maddesi uyarınca TÜİK tarafından yayımlanan 2012 yılı Eylül ayı 12 aylık TÜFE 
değişim oranı dikkate alınarak artırılmasına ve 1/1/2013 tarihinden itibaren aşağıdaki kesme-
bağlama bedellerinin uygulanmasına, 
 

Kesme-bağlama (TL) 
AG 17,7 
OG 89,9 

 
karar verilmiştir. 10287/1-1 

————— 
Karar No: 4182 Karar Tarihi: 18/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2012 tarihli toplantısında,  
3/11/2010 tarihli ve 2861 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen Elektrik Piyasasında 

Dağıtım Bağlantı Bedelleri ile Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar gereğince 15/12/2011 tarih ve 
3551 sayılı Kurul Kararı ile 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabul edilen sabit 
bağlantı bedellerinin yine aynı Usul ve Esasların 6 ncı maddesi uyarınca TÜİK tarafından 
yayımlanan 2012 yılı Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranı dikkate alınarak artırılmasına ve 
1/1/2013 tarihinden itibaren aşağıdaki sabit bağlantı bedellerinin uygulanmasına, 
 

Kurulu güç (TL) 
AG  
0-15 kW (dahil) 59,6 
15-100 kW (dahil) 136,3 
100 kW üzeri 173,2 
OG  
0-400 kVA (dahil) 564,3 
400 kVA üzeri 701,3 

 
karar verilmiştir. 10288/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
KURUL KARARI 

Karar No: 4187 Karar Tarihi: 18/12/2012 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2012 tarihli toplantısında, 
1. Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin; 
a) 2011-2015 ikinci uygulama dönemine ilişkin dağıtım sistemi gelir gereksinimleri ile 

GD03, GD05 ve GD06.1 Tablolarının aşağıdaki şekilde revize edilerek lisansına derç edilmesine, 
 

TÜFE=182,40 2011 2012 2013 2014 2015 

Dağıtım Sistemi Gelir 
Gereksinimleri, TL 

125.020.040 136.814.460 147.659.680 164.957.253 169.144.837 

 
b) dağıtım sistemi gelir gereksinimleri içerisinde yer alan şirket kontrolünde olmayan 

ilave işletme giderleri toplamı tablosununun ilgili satırlarının aşağıdaki şekilde revize edilmesine, 
 

TÜFE=182,40 2011 2012 2013 2014 2015 

Kıdem Tazminatı Ödemesi 

Giderleri 
3.167.285 3.245.952 3.329.520 3.416.998 3.508.546 

TEİAŞ Sistem Kullanım 

Anlaşmasına İlişkin Teminat 

Mektubu Giderleri 

     

İHD’ye İlişkin Varlık Tabanı 

Üzerinden Teminat Giderleri 
     

Varlık Tabanına İlişkin Sigorta 

Prim Giderleri 
     

Mali Mesuliyet İş Kazaları 

Sigorta Giderleri 
     

Orman Arazisi Kullanımı ile İlgili 

Giderler 
1.896.352 1.943.452 1.993.487 2.045.863 2.100.676 

5188 Sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun 

Kapsamındaki Giderler 

2.717.249 2.784.738 2.856.432 2.931.480 3.010.021 

Ara Toplam 7.780.886 7.974.142 8.179.440 8.394.341 8.619.243 

Avans 6.371.201 6.529.444 6.697.547 6.873.515 7.057.670 

Toplam Şirket Kontrolünde 

Olmayan İlave İşletme Giderleri 
14.152.087 14.503.586 14.876.987 15.267.856 15.676.913 

 
c) 2011-2015 ikinci uygulama dönemi ar-ge giderleri bütçesine ilişkin düzeltme işleminin 

toplamdaki gerçekleşmeler bazında üçüncü uygulama döneminin ikinci tarife yılına 
ertelenmesine, 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   90 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2012/4019 Rize Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER
— Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak

Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
— Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki

Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gediz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— KTO Karatay Üniversitesi Konya, Karatay ve Selçuklu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— KTO Karatay Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim

Yönetmeliği
— Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Süleyman Demirel Üniversitesi Uyku Bozuklukları Tanı, Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik

Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat
— Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatında

Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat
— Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına

Dair Tarife ve Talimat
— Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
— Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım

Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Uçtan Emişli Santrifüj Pompalar (Beyan Basıncı: 16 Bar)-Kısa Gösterilişi, Anma Çalışma Noktası ve

Boyutları ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 2858) (No: MSG-MS-2012/41)
— Gaz Tüpleri-Taşınabilir-Tamamen Sarılmış Kompozit Tüpler ile İlgili Tebliğ (TS EN 12245+A1)

(No: MSG-MS-2012/42)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(No: 2012/28)
— Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2012/3)

KURUL KARARLARI
— Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2012-2016)’nın

Kabulüne Dair 22/10/2012 Tarihli ve 2012/25 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı
— Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ile Eylem Planı (2013-2015)’nın Kabulüne Dair 21/12/2012 Tarihli ve

2012/32 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri


