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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 21 inci maddesine göre 2 yıllık yükselme

sürelerini aldıkları aylıkta Aralık 2012 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı Hâkim, Cum-
huriyet başsavcı ve savcıları ile idarî yargı Hâkimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı
Hâkimler ve Savcılar Kanununun 22 nci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilân tarihinden itibaren
otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile du-
rumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.

ADLÎ YARGI

A - HÂKÎM SINIFI

Sicil No      Adı Soyadı                                                        Görev Yeri                                                           Ünvanı                                                    

2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler :

35184 Tülay ÖZTÜRK Lüleburgaz Hâkim

42410 Tayyar ZÜMRÜT Yalvaç Hâkim

42429 Hülya AVCI DAĞ Ordu Hâkim

42440 Muhammet Alı KAVAK Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

42517 Mustafa ERDOĞAN Gaziantep Hâkim

42571 Muhammet ÖZ Bafra Hâkim

42585 Zehra Hilal BİLGİN Ermenek Hâkim

42586 Harun ASAN Rize Hâkim

92531 Serkan BAŞ Bodrum Hâkim

92545 Uğur BÜTÜNER Niğde Hâkim

92549 Mustafa BABAYİĞİT Adalet Bakanlığı Daire Başkanı

92558 Şakire Nurten YÜKSEL Yargıtay Tetkik Hâkimi

92563 Murat ÖZEN Yargıtay Tetkik Hâkimi

92566 Muhammed Zeki TEMEL Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi
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92575 Mustafa ATALAN Yargıtay Tetkik Hâkimi

92580 Şerife ŞAHİN Yargıtay Tetkik Hâkimi

92586 Dilek ÖZKAN EREN Yargıtay Tetkik Hâkimi

92591 Bilge TEZCAN Devrek Hâkim

92614 Bayram YAZAN Türkiye Adalet Akademisi'nde görevli Hâkim

92640 Deniz GÜLHAN GÜMRÜKÇÜ Bergama Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi

95020 Dr.Mert GÜMÜŞAY Kadirli Hâkim

95139 Dr.Ali Rıza TÖNGÜR Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi

95255 Mehmet EROL Kemalpaşa Hâkim

98141 Türkan HALICI Çatalca Hâkim

92517 Seyfi HAN Marmaris Hâkim

92519 Armağan BURAN Kırşehir Hâkim

92542 Sibel ATACAN ULU Ceyhan Hâkim

92573 Ahmet Hamdi BAYAR Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

92596 Mehmet IŞIK Yargıtay Tetkik Hâkimi

92601 Rahime BAŞ Hınıs Hâkim

3 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler :

94997 Şermin GÜNAL Niğde Hâkim

95010 Arif BAYAR Yargıtay Tetkik Hâkimi

95015 Yavuz GÜRTEPE Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimi

95023 Onur DEMİR Tunceli Hâkim

95026 Turgay YURTDAKAL Aksaray Hâkim

95028 Hakan MERDAN Yargıtay Tetkik Hâkimi

95031 Serkan ÇINAR Tokat Hâkim

95039 Murat GÖBEKCİ Yargıtay Tetkik Hâkimi

95048 Mehmet ÖZDEMİR Alanya Hâkim

95051 Şükrü ALTUNAY Çorlu Hâkim

95055 Özkan DOĞAN Ordu Hâkim

95059 Hasan ÇAMLIBEL Buldan Hâkim

95069 Mustafa İNANÇ Yargıtay Tetkik Hâkimi

95075 Mehmet BALDUZ Yargıtay Tetkik Hâkimi

95078 Hüsnü Sidal ŞAYIK Yargıtay Tetkik Hâkimi

95114 Mustafa TOSUN Çankırı Hâkim

95118 Susam MERDAN Yargıtay Tetkik Hâkimi

95129 Günbike EFİL BÖLÜKBAŞ Yargıtay Tetkik Hâkimi

95130 Hidayet KAYNAK Alanya Hâkim

95132 Ahmet SAYĞAN Tarsus Hâkim

95136 Özlem KILINÇ Söke Hâkim

95144 Ömer KILIÇ Karabük Hâkim

95146 Murat Emre SAKALSIZ Alaşehir Hâkim

95161 Elif ÇAĞLAR Düzce Hâkim

97987 Mustafa ERDOĞAN Yargıtay Tetkik Hâkimi

97990 Fahri YÜKSEL Kdz.Ereğli Hâkim

97996 İbrahim KOZAN Van Hâkim

98062 Ahmet ARICIGİL Ceyhan Hâkim

105052 Süheyla ÜNÜVAR Aksaray Hâkim

105281 Fatih KÖSEKAYA Yargıtay Tetkik Hâkimi

105538 Özden GENÇLER ÜNAL Van Hâkim

107494 Yusuf YILMAZ Yargıtay Tetkik Hâkimi

112128 Adem GÖNÜL Yargıtay Tetkik Hâkimi

120083 Yakup AKAR Yargıtay Tetkik Hâkimi

124689 Tahir YİĞİTEL Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi

4 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler :

93860 Hülya ÜNÜVAR Yargıtay Tetkik Hâkimi

95101 Ebru Havva AKBİLEK Bala Hâkim

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2013 – Sayı : 28532

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2



97951 Meral ÜSTÜNDAĞ Giresun Hâkim

100561 Yusuf KAYA Tarsus Hâkim

101723 İsmail AKAY Batman Hâkim

104660 Ferhan ŞİMŞEK Susurluk Hâkim

104696 Şule ARSLAN Yargıtay Tetkik Hâkimi

104877 Mesut ÇEVİK Amasya Hâkim

104923 Handan Saray OCAK Yargıtay Tetkik Hâkimi

104940 Ayhan DAL Karacabey Hâkim

107651 Şule ATTİLA Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi

109649 Emel CAN DULKADİR Yunak Hâkim

119820 Mehmet AKSU Hakkâri Hâkim

124678 Ömer UZUNÇAYIR Amasra Hâkim

124687 İsmail GÜLENÇ Ağrı Hâkim

104759 Esma AYAR Aksaray Hâkim

107523 Serdal SAĞLAM Perşembe Hâkim

5 inci derecede terfi sürelerini bitirenler :

101198 Duygu DİKMEN Çeşme Hâkim

101211 Emine KOÇAK Yargıtay Tetkik Hâkimi

101218 Mustafa ERASLAN Söke Hâkim

101234 Havva YAKAR Van Hâkim

101236 Sibel DUMAN Yargıtay Tetkik Hâkimi

101240 Gökçen DENİZ ÇAMUR Yargıtay Tetkik Hâkimi

101246 Ayşe BOZOĞLU Selçuk Hâkim

101276 Ayşe Tuba KARAOSMANOĞLU Hınıs Hâkim

101436 Sibel KARTAL Van Hâkim

101516 Gülşen TOMBULOĞLU Yargıtay Tetkik Hâkimi

101529 Abdurrahim GÖKBAY Burdur Hâkim

104720 Bülent KIRLANGIÇ Mudurnu Hâkim

104794 Mehmet Serhat AVCI Kırklareli Hâkim

104906 Ercan GÜLER İskenderun Hâkim

107333 Nursel BEDİR Muş Hâkim

107401 Cihangir YILDIZ Kuşadası Hâkim

107546 Mustafa ZEYBEK Yargıtay Tetkik Hâkimi

107578 Neslihan AKTEMUR ÖZTÜRK Yargıtay Tetkik Hâkimi

107596 Aylin DİŞBUDAK Sinop Hâkim

109718 Güneş KİBAR Yargıtay Tetkik Hâkimi

111935 İkbal BOZKURT Bozüyük Hâkim

118991 Gökhan KURT Artvin Hâkim

119168 İrfan ŞANCI Yargıtay Tetkik Hâkimi

120848 Özcan ÇAKIROĞLU Artvin Hâkim

124676 İjlal Nursel DOĞULU İRK Develi Hâkim

124682 Dicle AKARÇAY Keçiborlu Hâkim

107341 Mecit ÇELEBİ Dörtyol Hâkim

108890 Harun ESEN Yargıtay Tetkik Hâkimi

123642 Serkan AKGÜN Ayvacık Hâkim

6 ncı derecede terfi sürelerini bitirenler :

104687 İlkay YETER Kargı Hâkim

107411 Tuğba ALDEMİR Yargıtay Tetkik Hâkimi

107514 Hafize YAVUZ Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi

107638 Muazzez TİRYAKİ Yargıtay Tetkik Hâkimi

109481 Meltem DUYAN Yargıtay Tetkik Hâkimi

109617 Aslıhan ÖZGÖNÜL Yargıtay Tetkik Hâkimi

109632 Dilem AKSOY KARAKAYA Bodrum Hâkim

109656 Seyda BAYARSLAN Alanya Hâkim
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109666 Sultan SEVİMLİ Akçadağ Hâkim

109792 Ahmet MOLLAMAHMUTOĞLU Ferizli Hâkim

109815 Meltem CANER Doğanşehir Hâkim

111942 Mahmut ALTIN Yargıtay Tetkik Hâkimi

119044 Halime BARUT Andırın Hâkim

119072 İnan ÖZDOĞAN Iğdır Hâkim

120586 Bahtiyar ÇOBAN Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi

120657 Ahmet Metin GÖKLER Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi

122262 Hacı GÜNGÖR Sinop Hâkim

119143 Sultan KÖYSÜREN GENÇ Yargıtay Tetkik Hâkimi

119157 Mehmet Emin ÇELİK Bitlis Hâkim

120662 Burçak SEVGİ Yargıtay Tetkik Hâkimi

120749 Nilgün ÖZDAMAR KARAKÜLAH Yargıtay Tetkik Hâkimi

120758 Neylan İSLAMOĞLU Yargıtay Tetkik Hâkimi

120813 Fatma KARAMAN ODABAŞI Yargıtay Tetkik Hâkimi

120815 Ebru ALTAŞ Yargıtay Tetkik Hâkimi

7 nci derecede terfi sürelerini bitirenler :

120585 İsmihan UÇAR ÜNSAL Ardahan Hâkim

120628 İsmail GENCER Ağrı Hâkim

120656 Tuğba APAYDIN AKSOY Pınarbaşı (Kayseri) Hâkim

120669 Murat SAĞLAM Kırkağaç Hâkim

120770 Sibel ALAN Keles Hâkim

120861 Hülya PEK Tekman Hâkim

120877 Emine BAYBURTLU İncesu Hâkim

120882 Banu Fatma GÜNARSLAN Boğazlıyan Hâkim

120893 Halide YILDIZ KAYA Yargıtay Tetkik Hâkimi

122373 Mehmet AKYÜZ Amasra Hâkim

122455 Nesrin KÜÇÜK Kiraz Hâkim

122492 İbrahim PİLGİR Sarıkamış Hâkim

122543 Onur KADAKAL Saruhanlı Hâkim

122565 Ayfer YILDIZ Kırıkhan Hâkim

123782 Ramazan BALTACI Bayburt Hâkim

124702 Bersu RENK Kızıltepe Hâkim

125396 Mehmet TÜRCAN Ereğli (Konya) Hâkim

125475 İsmail ŞAHİN Ulus Hâkim

125506 Serkan ÖZGÜNGÖR Gerede Hâkim

125515 Gökben TELLİ GÜLER Söke Hâkim

125569 Emrah SANCAKTAR Karacasu Hâkim

125638 Mustafa DEMİR Çine Hâkim

125869 Ömer YILMAZ Hınıs Hâkim

B - SAVCI SINIFI

2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler :

42391 Bayram YAKAR Van Cumhuriyet Savcısı

42394 Emin ALKAN Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

42417 Gazi ŞİMŞEK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

42574 Tevrat ATEŞ Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi

42637 Aydın NARMANLI Bandırma Cumhuriyet Savcısı

92544 Serkan NOĞAY Gemlik Cumhuriyet Savcısı

92576 Erdoğan DEMİRTAŞ Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı

92609 Metin ÖZYURT Erzurum Cumhuriyet Savcısı

92636 Mehmet YILMAZ Şile Cumhuriyet Savcısı

111949 Enes POLAT Manavgat Cumhuriyet Savcısı

92554 Mustafa BAŞDAŞ Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı

93625 Taylan Özgür ULU Ceyhan Cumhuriyet Savcısı
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3 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler :

94993 Alper TUNÇER Tire Cumhuriyet Savcısı

94995 Atilla POLAT Van Cumhuriyet Savcısı

94999 Hüseyin Turgut İMAMGİLLER Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kurul Müfettişi

95006 Recep ESER Burhaniye Cumhuriyet Savcısı

95011 Ahmet BİÇER İskenderun Cumhuriyet Savcısı

95038 Alper DAĞLI Osmaniye Cumhuriyet Savcısı

95058 Altuğ Kürşat ŞAHİN Seydişehir Cumhuriyet Savcısı

95062 Mustafa Kamil ÇOLAK Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kurul Müfettişi

95067 İbrahim Halil ÇUBAN Mudanya Cumhuriyet Savcısı

95070 Adem ATASOY Bingöl Cumhuriyet Savcısı

95091 Murat SAMAT Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi

95133 Zekeriya GÜNAL Niğde Cumhuriyet Savcısı

95137 Musa AYAZ Rize Cumhuriyet Savcısı

95141 Mehmet YILMAZ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kurul Müfettişi

95150 Ali Osman ŞEN Niğde Cumhuriyet Savcısı

95151 Ömer TÜTÜNCÜ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kurul Müfettişi

97961 Tolga UZER Menemen Cumhuriyet Savcısı

119827 Barış KILIÇ Delice Cumhuriyet Savcısı

112240 Özlem İLHAN UZUNCA Çine Cumhuriyet Savcısı

4 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler :

101205 Zeynal Abidin EKİCİ Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi

101613 Ahmet DİLFİRUZ Bandırma Cumhuriyet Savcısı

101657 Mükremin YILDIRIM Bolvadin Cumhuriyet Savcısı

104728 Nusret ŞAHİN Ilgın Cumhuriyet Savcısı

105115 Mehmet Akif BOSTANCI Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi

107609 Hakan ÖZDEMİR Düzce Cumhuriyet Savcısı

107670 Rıdvan YÜKSEL Kula Cumhuriyet Savcısı

101351 Hüseyin PATIRAMAN Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi

5 inci derecede terfi sürelerini bitirenler :

101297 Dr.Muhammet Nedim BEKRİ Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi

101310 Halil Okan ŞİMŞEK İslahiye Cumhuriyet Savcısı

101343 Server ŞİMŞEK Edremit Cumhuriyet Savcısı

101359 Serkan ÇAKMAK Zara Cumhuriyet Savcısı

101365 Mehmet Fatih KIRBAŞ Derik Cumhuriyet Savcısı

101398 Olcay DÜNDAR Van Cumhuriyet Savcısı

101445 Burak Gürtuğ GÜNEY Sarıveliler Cumhuriyet Savcısı

101455 Mustafa AÇAR Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kurul Müfettişi

101660 Taner GÜNGÖR Edremit Cumhuriyet Savcısı

102095 Yahya DOĞAN Ulukışla Cumhuriyet Savcısı

104663 Oğuz KÖKTAN Havza Cumhuriyet Savcısı

105682 Salih OĞLAKCI Manavgat Cumhuriyet Savcısı

107477 Öncer ATEŞ Tarsus Cumhuriyet Savcısı

107614 Ali ÖZTÜRK Arapgir Cumhuriyet Savcısı

108037 Ersin TOSUN Van Cumhuriyet Savcısı

69460 Vahit ÖZCAN Şarkışla Cumhuriyet Savcısı

107501 Türker ALPTEKİN Beyşehir Cumhuriyet Savcısı

107589 Özkan GÜRDOĞAN Ayvacık Cumhuriyet Savcısı

109806 Onur BÜYÜKHATİPOĞLU İdil Cumhuriyet Savcısı
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6 ncı derecede terfi sürelerini bitirenler :

107441 Erdem IŞIK Acıpayam Cumhuriyet Savcısı

107603 Mehmet DEMİR Kınık Cumhuriyet Savcısı

109640 Halil KOÇAK Ulus Cumhuriyet Savcısı

113396 Yalçın MERCAN Niksar Cumhuriyet Savcısı

119016 Volkan ÇETİNKAYA Başkale Cumhuriyet Savcısı

119077 Saime KUTLU ALTINBAŞ Sarayönü Cumhuriyet Savcısı

119283 Musa KASIMOĞLU Cizre Cumhuriyet Savcısı

120092 Ertan YÜCE Eşme Cumhuriyet Savcısı

124692 Mehmet Akif COŞAR Artova Cumhuriyet Savcısı

107054 Muhammet BARUT Bayramiç Cumhuriyet Savcısı

119664 Sümeyra ÇETİN Adilcevaz Cumhuriyet Savcısı

120304 Recep ARDIHAN Pütürge Cumhuriyet Savcısı

120313 Emrah YALDIZKAYA Varto Cumhuriyet Savcısı

120593 Yavuz ARNAK Aksaray Cumhuriyet Savcısı

120741 Ferdi ÖZER Osmaneli Cumhuriyet Savcısı

7 nci derecede terfi sürelerini bitirenler :

123777 Ali KILINÇ Enez Cumhuriyet Savcısı

124718 Mehmet BAŞKAYA Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı

125168 İclal ÇELİK Gölhisar Cumhuriyet Savcısı

125172 Harun DUYKU Erbaa Cumhuriyet Savcısı

125225 Hacı Ömer KOYUNCU Sinop Cumhuriyet Savcısı

125230 Buket BULAK Tatvan Cumhuriyet Savcısı

125246 Serpil TELLİ Senirkent Cumhuriyet Savcısı

125257 Süleyman POLAT Derinkuyu Cumhuriyet Savcısı

125460 Mustafa CELAYİR Yozgat Cumhuriyet Savcısı

125554 Gürhan Okan US Yerköy Cumhuriyet Savcısı

125567 Murat KARAGÖZ Tire Cumhuriyet Savcısı

125574 Abdullah SERT Merzifon Cumhuriyet Savcısı

125622 Mehmet ASIL Kozan Cumhuriyet Savcısı

C - İDARÎ YARGI

2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler :

42967 Ahmet DURMAZ Erzurum İdare Mahkemesi Başkanı

94919 Yusuf ALTINTAŞ Danıştay Başkanlığı Tetkik Hâkimi

103790 Seçkin TOYDEMİR Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi

3 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler :

94875 Mustafa MORAL Ordu Vergi Mahkemesi Üyesi

94877 Özlem EROL İzmir İdare Mahkemesi Üyesi

94888 Berna ERCAN DOĞAN Ordu Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

94906 Kadir YILDIZ Trabzon İdare Mahkemesi Başkanı

97669 Mehmet Emin SEVİMLİ Malatya İdare Mahkemesi Üyesi

97707 Yunus ERASLAN Konya Vergi Mahkemesi Üyesi

97708 Vedat DEMİR Adana Vergi Mahkemesi Üyesi

97714 Kutlan Menderes ELMAS Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi

97717 Zeki UYSAL Danıştay Başkanlığı Tetkik Hâkimi

97733 Ahmet Bahaddin KARAŞLAR Trabzon Vergi Mahkemesi Başkanı

97736 Ahmet AKKOCA Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
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97745 Seyfettin KARA Antalya İdare Mahkemesi Üyesi

97746 Bekir DURAN Kastamonu İdare Mahkemesi Üyesi

101857 Sevil MEHEL TELLİ Danıştay Başkanlığı Tetkik Hâkimi

102685 Akif ÇELİK Adalet Bakanlığı yetkili Tetkik Hâkimi

103138 Ender GÜNGÖR Danıştay Başkanlığı Tetkik Hâkimi

103788 Hasan Nafi KOCABEYOĞLU Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

97685 Oğuz SALMAN Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

97721 Semih ASLAN Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kurul Müfettişi

97750 Yasemin BUYURAN Danıştay Başkanlığı Tetkik Hâkimi

97755 Hüseyin AKDAŞ Danıştay Başkanlığı Tetkik Hâkimi

107212 Sebahattin ULUDAĞ Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

4 üncü derecede terfi sürelerini bitirenler :

97690 Remzi MALKOÇ Van İdare Mahkemesi Üyesi

97724 Ayfer COŞKUN Van İdare Mahkemesi Üyesi

100513 Recep ŞENDİL Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyesi

101534 Osman AKCAN Çorum İdare Mahkemesi Üyesi

101636 Harun MOR İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi

102316 Murat MENGİ Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

102669 Nevzat YOLAÇAR Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

103141 Altar GÖKÇİMEN Rize İdare Mahkemesi Üyesi

101788 Ali ÖKSÜZ İzmir İdare Mahkemesi Üyesi

119361 Zeynel Faruk EFE Konya Vergi Mahkemesi Üyesi

5 inci derecede terfi sürelerini bitirenler :

101105 Osman KAYA Konya İdare Mahkemesi Üyesi

101124 Nurdan YALÇİN Van İdare Mahkemesi Üyesi

101647 Nazım Taha KOÇAK Danıştay Başkanlığı Tetkik Hâkimi

101770 Gözde YOKUŞ Denizli İdare Mahkemesi Üyesi

101773 Volkan MÜFTÜOĞLU Danıştay Başkanlığı Tetkik Hâkimi

101784 Harun COŞKUN Danıştay Başkanlığı Tetkik Hâkimi

101798 Ertuğrul ÇEKİN Danıştay Başkanlığı Tetkik Hâkimi

101821 Burak Turan BENLİ Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

101823 Mustafa AK Tokat İdare Mahkemesi Üyesi

101828 Remzi KAYIP Şanlıurfa İdare Mahkemesi Üyesi

101832 Ayşegül DOKURLAR İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi

101848 Zübeyir ÖZER Türkiye Adalet Akademisi'nde görevli Hâkim

107145 İbrahim ARSLAN Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

107148 Selda GÜRSOYTRAK GÜLSEVEN Danıştay Başkanlığı Tetkik Hâkimi

107176 İsmail GÜNEŞ Antalya Vergi Mahkemesi Üyesi

108090 Çetin ÖZHAN İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi

6 ncı derecede terfi sürelerini bitirenler :

107217 Selda EROL İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi

107218 Perihan BORUCU GÜNGÖR Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyesi

107230 Emine ÖZDEMİR GÜÇLÜ İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi

119733 Berna UÇAR ÖZÇAL İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi

7 nci derecede terfi sürelerini bitirenler :

124807 Ziyade KELEŞ Balıkesir Vergi Mahkemesi Üyesi
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
Birinci dereceye yükselmiş olup 31/12/2012 tarihi itibariyle birinci sınıfa ayrılma in-

celemesine tâbi tutulacak olan adlî ve idari yargı hâkimleri ile Cumhuriyet savcılarının adlarını
belirtir liste aşağıda gösterilmiştir.

Aralık 2012 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye
dahil edilmemiştir.

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri hâlde bu listede adlarını göre-
meyenler yayım tarihinden itibaren 1 ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı
başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler.

HAKİM SINIFI

Sicil No      Adı ve Soyadı                                                      Görev Yeri                                                           Ünvanı                                                    
20783 Sezai GÖNÜLTAŞ Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
24366 Hayati ÇUHADAR Silivri Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
24771 Etem Tuğrul TOPRAKOĞLU İğdır Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
25405 Azmi YILMAZ Kilis Hâkim
30066 Tevfik ERDOĞAN Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
32483 Şaban ALTUNIŞIK İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
33185 Salim Demirhan DURAK Batman Hâkim
38115 Servet ALYANAK Kilis Hâkim
42681 Şahmetli Hasan ÇEVİK Söke Hâkim
42715 Erhan ÖZKAN Tokat Hâkim
37949 Zülbiye ALİCANOĞLU Ayvalık Hâkim
38957 Fatih SARIKAYA Amasya Hâkim
40580 Şehmus AKÇAKAYA Kilis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
42043 Samim SARAÇ Safranbolu Hâkim
42693 Ahmet OKUYAN Çankırı Hâkim
42712 Murat GÖNÜLDURU Alanya Hâkim
42357 Özgür KUZULU İnebolu Hâkim
42359 Serkan TURAN Lüleburgaz Hâkim
42445 Bayram ALBAYRAK Yargıtay Tetkik Hâkimi
42470 Erdem ODABAŞIOĞLU Kars Hâkim
42512 Serhat BENLİ Çorum Hâkim
42528 İsmail BEKREK Nazilli Hâkim
42559 Vedat BOZKURT Yargıtay Tetkik Hâkimi
42590 Hüseyin UĞURLU Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
42791 Ayşegül ARSLANTAŞ Gümüşhane Hâkim
43153 Barış KARAKUŞ Karaman Hâkim

SAVCI SINIFI

Sicil No      Adı ve Soyadı                                                     Görev Yeri                                                           Ünvanı                                                    
23194 Mehmet Ali ÖZKURT Bitlis Cumhuriyet Savcısı
37111 Abdullah İNCE Kastamonu Cumhuriyet Savcısı
37321 Olcay ALİCANOĞLU Ayvalık Cumhuriyet Savcısı
38754 Tuncay ELARSLAN Sinop Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi
38686 Mehmet Nazif YAŞAR Osmaniye Cumhuriyet Savcısı
42684 Cengiz ŞAŞI Manavgat Cumhuriyet Savcısı
42731 Yaşar PEÇEN Çatalca Cumhuriyet Savcısı
42386 Seyfullah İRK Develi Cumhuriyet Savcısı
42404 Halit TUNÇ Nevşehir Cumhuriyet Savcısı
42414 Ahmet KURT Bafra Cumhuriyet Savcısı
42431 Adnan DEMİRCİ Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı
42460 Osman KARAKOÇ Niğde Cumhuriyet Savcısı
42527 Müslüm CANPOLAT Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı
42716 Necati KAZAK Tarsus Cumhuriyet Savcısı

İDARİ YARGI

Sicil No      Adı ve Soyadı                                                      Görev Yeri                                                           Ünvanı                                                    
38335 Yılmaz GÜVEN Eskişehir Vergi Mahkemesi Üyesi
42961 Bülent DAĞ Ordu Vergi Mahkemesi Üyesi
42965 Muhammet TOKALI Bakanlık Kurul Müfettişi
42966 Metin SARIKURT Şanlıurfa İdare Mahkemesi Başkanı
42972 Tarık ÇAĞLAYAN Manisa İdare Mahkemesi Başkanı
42975 Yusuf GÜNEY Sivas İdare Mahkemesi Başkanı
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YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN

ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN
UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan

kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması
ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi ile şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan ki-
şiler hakkında şiddetin önlenmesine yönelik tedbirler ile bu tedbirlerin alınması ve uygulan-
masına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 22 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aydınlatılmış rıza: Korunan kişinin kendisi hakkında verilebilecek tedbir kararının

anlayabileceği bir biçimde sebepleri, aşamaları ve sonuçları hakkında açıklama yapılarak bil-
gilendirilmesi ve özgür iradesi ile bu hususların tamamını anlayıp kabul ettiğine dair yazılı be-
yanını,

b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
c) Gecikmesinde sakınca bulunan hal: Kolluk tarafından yapılacak tahkikat ve risk de-

ğerlendirilmesi sonucunda, derhal işlem yapılmadığı takdirde, şiddet eyleminin önlenememesi,
kişinin can güvenliği, hak ve hürriyetlerinin korunmasının tehlikeye girmesi, korunan kişinin
zarar görmesi, şiddet eyleminin iz, eser, emare ve delillerinin kaybolması, şiddet uygulayanın
kaçması veya kimliğinin tespit edilememesi gibi ihtimallerin ortaya çıkması ve resen veya il-
gilinin talebi üzerine mülki amirden ya da hâkimden karar almak için yeterince vakit buluna-
maması halini,

ç) Geçici koruma: Hayati tehlikesi bulunan şiddet mağdurunun kolluk tarafından ge-
rektiğinde her türlü teknik cihaz ve donanımlarla, yirmidört saat esasına göre kesintisiz olarak,
şiddet uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişilerden gelebilecek tehlikelerden korun-
ması amacıyla yerine getirilen tedbiri,

d) Genel Müdürlük: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü,
e) Hâkim: Aile mahkemesi hâkimini,
f) Hayati tehlike: Bir kimsenin ölümle sonuçlanabilecek bir şiddet olayına maruz kal-

ması ya da kalma ihtimalinin bulunması halini,
g) İhbar ve şikâyet: İhbar, üçüncü kişiler tarafından ilgili makam veya mercilere olayın

yazılı, sözlü veya başka bir suretle bildirilmesini; şikâyet, şiddet mağdurunun şiddet veya şiddet
tehlikesi halinde ilgili makam veya mercilere müracaat etmesini,

ğ) Kanun: 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanunu,

h) Kolluk: Polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerini,
ı) Kolluk amiri: Hakkında tedbir kararı verilen kişilerin yerleşim yeri veya bulunduğu

ya da tedbirin uygulanacağı yerdeki Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından atamalarındaki usule göre konu ile yetkili ve görevli
kolluk biriminin komutanını/amirini,
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i) Konukevi: Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik veya sözlü istismara veya şiddete
uğrayanların, şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlen-
dirilmesi ve bu dönemde şiddet mağdurlarının varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da kar-
şılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri ve konukevi, sığınmaevi, kadın sığınağı, ka-
dınevi, şefkatevi ve benzeri adlarla açılan yatılı sosyal hizmet kuruluşunu,

j) Korunan kişi: Tedbir kararı kapsamında korunan şiddet mağdurunu ve varsa berabe-
rindeki çocukları, aile bireylerini ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurunu,

k) Koruyucu tedbir kararı: Kanun kapsamında belirtilen merciler tarafından korunan
kişi hakkında olayın niteliği dikkate alınarak hükmedilecek tedbirlere ilişkin kararı,

l) Müdürlük: Aile ve Sosyal Politikalar il veya ilçe müdürlüğünü,
m) Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle

veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit
ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel
alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve dav-
ranışı,

n) Şiddet mağduru: Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde uyruğuna bakılmaksızın, Kanun-
da şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalan
ya da kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan
kişiyi,

o) Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM): Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve
önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici da-
nışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli perso-
nelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yir-
midört saat esasına göre yürütüldüğü merkezi,

ö) Şiddet uygulayan: Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygula-
yan veya uygulama tehlikesi bulunan kişiyi,

p) Önleyici tedbir kararı: Kanunda belirtilen merciler tarafından şiddet uygulayan veya
uygulama tehlikesi bulunan kişi hakkında, olayın niteliği dikkate alınarak hükmedilecek ted-
birlere ilişkin kararı,

r) Şikâyet mercileri: Kolluğu, mülki amiri, Cumhuriyet başsavcılığını, hâkimi, Bakan-
lığın ilgili birimlerini,

s) Tedbir kararı: Kanun kapsamında, şiddet mağduru ve şiddet uygulayan hakkında hâ-
kim, mülkî amir veya kolluk tarafından, talep veya ihbar üzerine ya da resen verilecek kararı,

ş) Tek taraflı ısrarlı takip: Aralarında aile bağı veya ilişki bulunup bulunmadığına ba-
kılmaksızın, şiddet uygulayanın, şiddet mağduruna yönelik olarak, güvenliğinden endişe edecek
şekilde fiziki veya psikolojik açıdan korku ve çaresizlik duygularına sebep olacak biçimde,
içeriği ne olursa olsun fiili, sözlü, yazılı olarak ya da her türlü iletişim aracını kullanarak ve
baskı altında tutacak her türlü tutum ve davranışı,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İhbar ve Şikâyet

İhbar ve şikâyet
MADDE 4 – (1) Kişinin, şiddete uğraması veya şiddete uğrama tehlikesi altında bu-

lunması halinde herkes durumu yazılı, sözlü veya başka bir suretle ilgili makam ve mercilere
ihbar edebilir. Şiddet veya şiddete uğrama tehlikesinden haberdar olan kamu kurum ve kuru-
luşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ise durumu derhal, şikâyet mercilerine
bildirmek zorundadır.
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(2) Şiddet mağduru, şiddet veya şiddete uğrama tehlikesine maruz kalması halinde du-
rumu şikâyet mercilerine yazılı, sözlü veya başka bir şekilde bildirebilir.

(3) Şikâyet mercileri Kanun kapsamındaki görevlerini gecikmeksizin yerine getirmekle
yükümlüdür.

(4) Müdürlük veya ŞÖNİM’e yapılan şikâyet ve ihbarlar, bunlar tarafından olayın özel-
liğine göre, kolluğa, mülki amire, Cumhuriyet başsavcılığına veya hâkime gecikmeksizin bil-
dirilir.

(5) Sözlü yapılan şikâyet ve ihbarlar derhal tutanağa geçirilir.
Yapılacak işlemler
MADDE 5 – (1) Kolluk, kendisine yapılan ihbar veya şikâyet üzerine genel hükümler

doğrultusunda gerekli işlemleri yapar. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Kanun kapsa-
mında almış olduğu koruyucu ve önleyici tedbirleri onaylanmak üzere tedbirin niteliğine göre
mülki amire veya hâkime sunar. Kolluk, kendisine intikal eden her olay hakkında gecikmeksizin
en seri vasıtalarla ŞÖNİM’e bilgi verir.

(2) Cumhuriyet başsavcılığı, yapılan ihbar ve şikâyet üzerine evrakın bir örneğini ive-
dilikle olayın niteliğine göre uygulanabilecek olan koruyucu veya önleyici tedbir hakkında ka-
rar verilmek üzere hâkime veya mülki amire gönderir.

(3) Mülki amire yapılan ihbar veya şikâyet üzerine Kanunun 3 üncü maddesinde belir-
tilen koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere karar ve-
rilebilir. Ayrıca mülki amir olayın niteliğine göre şikâyet veya ihbarı, kolluğa veya Cumhuriyet
başsavcılığına bildirir.

(4) Hâkim veya mülki amir tarafından verilen kararlar ivedilikle ŞÖNİM’e bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tedbir Kararları

Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları
MADDE 6 – (1) Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki tedbirler-

den birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere delil veya belge aranmaksızın
mülkî amir tarafından ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlilerinin başvurusu üzerine
ya da resen karar verilebilir:

a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir
yerde uygun barınma yeri sağlanması,

b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi
yardım yapılması,

c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti
verilmesi,

ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici ko-
ruma altına alınması,

d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını
desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla,
on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçme-
mek ve belgelendirilmek şartıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle
kreş imkânının sağlanması.

Barınma yerinin sağlanması
MADDE 7 – (1) Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kişiler, Bakanlığa

ait veya Bakanlığın gözetim ve denetimi altında bulunan yerlerde; barınma yerlerinin yetersiz
kaldığı hâllerde ise mülkî amirin, acele hâllerde kolluğun veya Bakanlığın talebi üzerine kamu
kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde güvenli nakli sağlanıncaya
kadar geçici olarak barındırılır.
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(2) Korunan kişi varsa beraberindeki çocukları ile birlikte ŞÖNİM tarafından Bakanlığa
bağlı veya Bakanlığın denetimi altında bulunan barınma yerlerine güvenli nakli sağlanıncaya
kadar, bedeli ödenerek ve geçici barınmanın sağlandığı yer kolluğu tarafından kişinin güvenliği
sağlanarak sosyal tesis, yurt ve benzeri yerlerde geçici olarak barındırılır. Barınma ve iaşe gi-
derleri, ŞÖNİM tarafından ödenir. Korunan kişinin yerleştirildiği yere ilişkin bilgi ŞÖNİM’e
bildirilir. ŞÖNİM kişinin talebini de dikkate alarak uygun ilk kabul birimi veya konukevi hiz-
meti verilecek yeri belirler ve korunan kişinin buraya yerleştirilmesini sağlar.

(3) Korunan kişi ve beraberindeki çocukların hayati tehlikesinin bulunması halinde ko-
nukevi, ilk kabul birimi veya diğer tesislere güvenli bir şekilde yerleştirilmesine kolluk tara-
fından refakat edilir. ŞÖNİM tarafından il içi ve il dışı nakillerde ulaşım için araç tahsis edilir
ve ulaşım giderleri ile korunan kişinin zorunlu giderleri karşılanır.

(4) Barınma yeri sağlanması tedbirinin kolluk amirince uygulandığı veya korunan ki-
şinin kollukta bulunduğu hallerde, kolluk tarafından kişi ŞÖNİM’e ivedilikle ulaştırılır. Bunun
mümkün olmaması halinde barınma ve iaşe giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden kar-
şılanmak üzere kendisine ve beraberindekilere geçici barınma imkânı, ikinci fıkrada belirtilen
şekilde sağlanır.

(5) Mülki amirin veya kolluk amirinin kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait ba-
rınma yerlerine getirilen şiddet mağduru, başka herhangi bir karar veya onay aranmaksızın ba-
rınma yerine derhal kabul edilir.

(6) Resen hakkında barınma yeri sağlanması tedbirine karar verilen kişinin barınma ye-
rinde kalmak istememesi halinde aydınlatılmış rızası alınarak kalmak istediği yere ŞÖNİM ta-
rafından ulaştırılır. Kişinin hayati tehlikesinin bulunması halinde kolluk refakati talep edilir.

Geçici maddi yardım yapılması
MADDE 8 – (1) Korunan kişi hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca geçici maddi

yardım yapılır.
(2) Tedbir kararı, ilgiliye tefhim veya tebliğ edilir ve yerine getirilmek üzere ŞÖNİM’e

gönderilir.
(3) Geçici maddi yardım kararı ile on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık

net asgari ücret tutarının otuzda birine kadar günlük ödeme yapılır. Korunan kişinin birden
fazla olması hâlinde, ilave her bir kişi için bu tutarın yüzde yirmisi oranında ayrıca ödeme ya-
pılır. Ancak, ödenecek tutar hiçbir şekilde belirlenen günlük ödeme tutarının bir buçuk katını
geçemez. Korunan kişilere barınma yeri sağlanması hâlinde bu fıkrada belirlenen tutarlar yüzde
elli oranında azaltılarak uygulanır.

(4) Geçici maddi yardım, korunan kişinin kimlik numarası ve banka hesap numarası
beyanına istinaden, kararın ŞÖNİM’e tebliğ edilmesini müteakiben hazırlanan bordro ile ödenir.
Bordro, her ayın onbeşinde ve otuzunda düzenlenerek tahakkuk eden meblağ ilgililerin banka
hesabına yatırılır. Aynı tedbir kararında birden fazla kişi hakkında geçici maddi yardım yapıl-
masına dair karar verilmesi halinde bu kişiler aynı bordroda gösterilir ve ödemeler aynı banka
hesap numarasına yapılır. Ödeme evrakına karar örneği eklenir. Geçici maddi yardıma dair
ödemelere kararın geçerliliği süresince devam edilir. Geçici maddi yardım yapılmasının kal-
dırılmasına ya da değiştirilmesine karar verilmesi halinde kararın geçerli olduğu gün üzerinden
hesaplanarak ödeme yapılır. Korunan kişiye elden ödeme yapılmaz.

(5) Geçici maddi yardımlar için yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine, geçici maddi
yardımlar için konulan ödenekten karşılanır. Geçici maddi yardıma ilişkin ödemelerin geri
alımı 42 nci maddede belirtilen esaslara göre yapılır.

(6) Diğer Kanunlara göre yapılan yardımlar, geçici maddi yardım yapılması tedbirine
karar verilmesine engel olmaz.
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(7) Bu madde kapsamında yapılan ödemeler, gelir vergisi ile veraset ve intikal vergi-
sinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğıtlar ise damga vergisinden istisnadır.

Rehberlik ve danışmanlık hizmeti
MADDE 9 – (1) Korunan kişiye, kişinin psikolojik ve sosyo-ekonomik durumu değer-

lendirilerek, hakları, destek alabileceği kurumlar, meslek edindirme kurslarına katılmasına yö-
nelik faaliyetlerde bulunmayı da kapsayacak şekilde iş bulma ve benzeri konularda gelişmesi
ve uyum sağlaması, gerekli olan seçimleri, yorumları, planları yapması ve kararları vermesine
yarayacak bilgi ve becerileri kazandırmak ve psikolojik destek sağlamak üzere ilgili kamu ku-
rum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde gerekli hizmetler verilir.

(2) Korunan kişinin hukuki rehberliğe ihtiyacı olması halinde 48 inci madde ile düzen-
lenen davalara müdahil olmayı da içeren gerekli destek ve danışmanlık hizmeti verilir.

(3) Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde koordinasyon ŞÖNİM tarafından sağlanır.
Geçici koruma altına alınma
MADDE 10 – (1) Mülkî amir veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amiri

tarafından, olayın niteliği, şikâyet ve ihbar göz önünde bulundurularak şiddet mağdurunun ha-
yati tehlikesinin bulunması halinde ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alma
tedbiri verilir.

(2) Geçici koruma altına alınma tedbir kararının yerine getirilmesinden, hakkında ko-
ruyucu tedbir kararı verilen kişilerin yerleşim yeri, bulunduğu veya tedbirin uygulanacağı yer-
deki kolluk görevli ve yetkilidir. Korunan kişi acil durumlarda hemen, diğer hallerde ise yir-
midört saat öncesinden gideceği yere ilişkin olarak görevli ve yetkili kolluğa bilgi verir. Kolluk
tarafından korunan kişinin gideceği yerdeki kolluk gecikmeksizin haberdar edilir ve tedbir ka-
rarı uygulanmaya devam olunur.

(3) Korunan kişinin ne şekilde koruma altına alınacağı, şiddet mağduruna yönelik muh-
temel tehdit ve risk göz önüne alınarak şiddet mağduru ve şiddet uygulayanın durumunun de-
ğerlendirilmesi suretiyle 11/11/2008 tarihli ve 27051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cum-
huriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmelikte yer alan fiziki koruma tedbirleri hâkim veya mülki amir tara-
fından, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk tarafından belirlenir.

(4) Korunan kişiye, geçici koruma kararının kapsam ve içeriği, şiddet veya şiddete uğ-
rama tehlikesinin varlığı halinde arayabileceği telefon numaraları, kolluğun sorumlulukları,
hangi durumlarda kolluğa bilgi vermesi gerektiği, hangi kolluk biriminin geçici koruma hiz-
metinden sorumlu olduğu ve benzeri hususlar, kolluk tarafından açıklanarak tutanağa geçirilir
ve tebliğ edilir.

Kreş imkânı sağlanması
MADDE 11 – (1) Çocuk sahibi olan korunan kişinin çalışmaması halinde, çalışma ya-

şamına katılımını desteklemek üzere dört ay, çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı ol-
mak, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını
geçmemek ve belgelendirilmek şartıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak üzere
kreş imkânı sağlanması tedbiri verilir.

(2) Korunan kişi, çocuğun kamuya ait veya özel kreşe kaydedildiğine veya kreşe devam
ettiğine dair belge ile aylık kreş bedelini gösterir belgeyi Müdürlüğe ibraz eder. Müdürlük bi-
rinci fıkra uyarınca gerekli işlemleri yerine getirir ve hizmetin alınması süresi üzerinden aylık
olarak ödeme yapar. Çocuk bir aydan daha kısa bir süre faydalanmış ise hizmet aldığı gün üze-
rinden ödeme yapılır.

(3) Kreş bedelinin birinci fıkrada belirtilen tutardan az olması halinde belgedeki tutar,
fazla olması halinde ise birinci fıkrada belirtilen tutar ödenir. Bu ödemeler Müdürlük tarafından
kreşe yapılır.
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(4) Kreş imkânı sağlanmasına dair tedbirin suiistimalinin öğrenilmesi halinde ödenen
meblağ korunan kişiden tahsil edilir.

Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları
MADDE 12 – (1) Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak hâkim tarafından,

ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlilerinin ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu
üzerine veya resen, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaksızın aşağıdaki
koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya olayın özelliğine göre mülki amir tarafından alı-
nabilecek tedbirler de dâhil olmak üzere, uygun görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir:

a) İş yerinin değiştirilmesi.
b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlen-

mesi.
c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde

ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.
ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi

için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına
dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanununa göre kimlik ve ilgili
diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

İşyerinin değiştirilmesi
MADDE 13 – (1) Hâkim tarafından, korunan kişinin tabî olduğu ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre, talebinin bulunması halinde veya onayı alınmak suretiyle işyerinin bulunduğu
il içinde ya da il dışında değiştirilmesine karar verilebilir.

(2) Karar hâkim tarafından, korunan kişi bakımından en uygun koşullar göz önüne alı-
narak yerine getirilmek üzere korunan kişinin iş yerine tebliğ edilir.

(3) Karar yetkili kurum veya kişi tarafından yerine getirilir. İş yeri değiştirilmesine dair
tedbir kararının kaldırılması halinde de karar işyerine tebliğ edilir.

Ayrı yerleşim yeri belirlenmesi
MADDE 14 – (1) Hâkim tarafından, korunan kişinin talebi üzerine kişinin evli olması

hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yeri belirlenebilir.
(2) Hakkında ayrı yerleşim yeri belirlenmesine dair tedbir kararı verilen kişinin müra-

caatı üzerine, nüfus müdürlüğü tarafından kişinin talebine uygun olarak adresle ilgili işlemler
yerine getirilir.

Aile konutu şerhi
MADDE 15 – (1) Hâkim tarafından, Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde

ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne, aile konutu şerhi konulması kararı verilebilir.
(2) Karar, hâkim tarafından ivedilikle yerine getirilmek üzere ilgili tapu sicil müdürlü-

ğüne gönderilir.
Kimlik ve diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi
MADDE 16 – (1) Kimlik ve diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi tedbiri, hâkim ta-

rafından, korunan kişinin hayati tehlikesinin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer
tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde, ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayanılarak
Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre verilen tedbir kararıdır.

(2) Karar, İçişleri Bakanlığınca gereği yerine getirilmek üzere hâkim tarafından Cum-
huriyet başsavcılığına gönderilir.

(3) Cumhuriyet başsavcılığınca bu karar İçişleri Bakanlığına ivedilikle gönderilir. Karar
üzerine yapılan işlemin sonucu, İçişleri Bakanlığı tarafından Cumhuriyet başsavcılığına bildi-
rilir.
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Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları
MADDE 17 – (1) Hâkim tarafından şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önle-

yici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir:
a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük dü-

şürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek ko-

nutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel iliş-

kinin refakatçi eşliğinde kurulması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına,

tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaş-
maması.

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim et-

mesi.
ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zim-

metinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.
h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde

kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları
yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve te-
davisinin sağlanması.

ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlan-
ması.

(2) Hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu
ve destekleyici tedbirler ile Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka
ve kişisel ilişki kurulması hususlarında da karar verebilir.

(3) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan veya katkıda bulunan
kişi ise hâkim, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kay-
dıyla, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir
nafakasına hükmedebilir. Tedbir nafakasının tahsiline ilişkin hususlar 43 üncü maddedeki usul
ve esaslara göre yerine getirilir.

Şiddet tehdidinde veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmama
MADDE 18 – (1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın korunan kişiye karşı tehdit,

hakaret, aşağılama veya küçük düşürme ve benzeri söz ve davranışlarda bulunmamasına ilişkin
olarak karar verilebilir.

Uzaklaştırma ve konutun korunan kişiye tahsisi
MADDE 19 – (1) Hâkim tarafından şiddet uygulayanın, korunan kişi ile birlikte otur-

dukları müşterek konuttan uzaklaştırılarak, konutun korunan kişiye tahsis edilmesine ilişkin
karar verilebilir.

(2) Mülki amir ya da hâkim, talep edilmesi hâlinde korunan kişiye, şiddet uygulayana
ya da bu kişilerin yakınlarına ait kişisel eşya ve belgelerin kolluk marifetiyle kendilerine teslim
edilmesine karar verebilir. Teslim edilecek kişisel eşya ve belgeler, tedbir kararında gösterilir.

(3) Bu tedbirin uygulanması, şiddet uygulayanın uzaklaştırıldığı konutun kira, elektrik,
su, telefon, doğalgaz ve benzeri giderlerini karşılamaya devam etmesine engel teşkil etmez.
Hâkim şiddet uygulayanın, koruma kararı süresince aile konutunun kira sözleşmesini feshet-
memesine, kamu konutu tahsisinin kaldırılması yönünde talepte bulunmamasına ve bu tür yü-
kümlülüklerinin devamı ile uygun göreceği diğer tedbirlere de karar verebilir.

18 Ocak 2013 – Sayı : 28532                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15



(4) Kira sözleşmesine ilişkin tedbir kararı kiralayana, kamu konutu tahsisinin kaldırıl-
mamasına yönelik tedbir kararı ise ilgili kamu kurumuna bildirilir.

Korunan kişinin bulunduğu yere yaklaşmama
MADDE 20 – (1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın korunan kişiye, konuta, okula,

işyerine ve korunan kişinin bulunabileceği sair yerlere yaklaşmamasına ilişkin karar verilebilir.
Çocukla kişisel ilişki kurulmasının sınırlandırılması
MADDE 21 – (1) Hâkim tarafından daha önce verilmiş, çocukla kişisel ilişki kurma

kararı varsa kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılmasına veya durumun özelliğine göre sı-
nırlandırılmasına ya da tümüyle kaldırılmasına ilişkin karar verilebilir.

Yakınlara, tanıklara ve çocuklara yaklaşmama
MADDE 22 – (1) Hâkim tarafından gerekli görülmesi hâlinde, şiddet uygulayanın, şid-

dete uğramamış olsa bile korunan kişinin, yakınlarına, şiddetin tanıklarına ve kişisel ilişki kurul-
masına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasına ilişkin karar verilebilir.

Eşyalara zarar vermeme
MADDE 23 – (1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın, korunan kişinin şahsi eşyala-

rına ve ev eşyalarına zarar vermemesine yönelik karar verilebilir.
İletişim araçlarıyla rahatsız etmeme
MADDE 24 – (1) Hâkim tarafından, şiddet mağdurunun korunması amacıyla, şiddet

uygulayanın görsel, işitsel, yazılı, internet ve benzeri iletişim araçlarıyla ya da sair surette ko-
runan kişiyi rahatsız etmemesine yönelik karar verilebilir.

Silah teslimi
MADDE 25 – (1) Hâkim tarafından, şiddet mağdurunun korunması amacıyla şiddet

uygulayana ait silâhların kolluğa teslimine ve tedbir süresinin sonuna kadar emanetine yönelik
karar verilebilir.

Kamu görevi nedeniyle kullanılan silahın teslimi
MADDE 26 – (1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın, silah taşıması zorunlu olan

bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim
etmesine yönelik karar verilebilir.

(2) Silahı teslim alan kurum amiri, karar süresinin sonuna veya tedbirin değiştirildiğine
ya da kaldırıldığına dair yeni bir karar verilmedikçe birinci fıkra hükümlerine göre verilen
tedbir kararını uygulamaya devam eder ve silahı hiçbir şekilde iade etmez.

(3) Silahın teslim alınması ve iadesi işlemleri kurum amiri, şiddet uygulayan ve bir
tanık arasında imzalanan tutanak ile yerine getirilir.

Alkol veya uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmama ve bağımlılık halinde
muayene ve tedavi

MADDE 27 – (1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın, korunan kişilerin bulundukları
yerlerde alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde
iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması
hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanmasına yönelik karar verilebilir.

(2) Hakkında önleyici tedbir kararı verilen kişinin, bir sağlık kuruluşunda muayene
veya tedavi olmasının sağlanması ve sonuçları ile tedbirin kişi üzerindeki etkilerinin takibi ŞÖNİM
tarafından ilgili kurum veya kuruluş ile koordinasyon içerisinde yerine getirilir. ŞÖNİM olayın
özelliğine göre bu kararın yerine getirilmesi sırasında kolluktan yardım isteyebilir.

(3) Hakkında tedbir kararı verilen kişinin sağlık kuruluşunda tedaviyi reddetmesi ha-
linde durum tutanakla tespit edilerek ivedilikle Cumhuriyet başsavcılığına ve ŞÖNİM’e bildi-
rilir.
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(4) Bu tedbirin uygulanmasına ilişkin giderler, 44 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki
usul ve esaslara göre karşılanır.

Bir sağlık kuruluşunda muayene ve tedavi
MADDE 28 – (1) Hâkim tarafından şiddet uygulayanın, şiddet eğilimine yol açan dav-

ranışlarını önlemek amacıyla, sağlık kuruluşuna muayene veya tedavisi için başvurması ve te-
davisinin sağlanmasına yönelik karar verilebilir.

(2) Şiddet uygulayanın muayene ve tedavisinin sağlanmasına karar verilmesi halinde,
illerde il halk sağlığı müdürlüğüne, ilçelerde toplum sağlığı merkezine başvurulması zorunludur.

(3) Şiddet uygulayan, illerde il halk sağlığı müdürlüğü varsa ruh sağlığı şubesi tarafından,
ilçelerde toplum sağlığı merkezi tarafından kamuya ait sağlık kuruluşuna sevk edilir. İlgilinin
tedaviyi sürdürüp sürdürmediği ve yapılan işlemin sonucu bu birimler tarafından ŞÖNİM’e bildi-
rilir.

(4) Hakkında tedbir kararı verilen kişinin sağlık kuruluşunda tedaviyi reddetmesi halinde
durum tutanakla tespit edilerek ivedilikle Cumhuriyet başsavcılığına ve ŞÖNİM’e bildirilir.

(5) Bu tedbirin uygulanmasına ilişkin giderler, 44 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki
usul ve esaslara göre karşılanır.

Kolluk amiri tarafından alınabilecek tedbirler
MADDE 29 – (1) Mülkî amir tarafından alınabilecek barınma yeri sağlanmasına ve

geçici koruma altına alınmasına ilişkin tedbirler, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili
kolluk amirince de alınabilir. Kolluk amiri, evrakı en geç tedbirin alındığı tarihi takip eden ilk
işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırk sekiz saat içinde onay-
lanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

(2) 18, 19, 20 ve 22 nci maddelerde belirtilen ve hâkim tarafından karar altına alınabi-
lecek önleyici tedbirler, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk amirince alınabilir.
Kolluk amiri evrakı en geç tedbirin alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına
sunar. Hâkim tarafından yirmi dört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

(3) Tatil günleri sürenin hesabına dâhildir. Sürenin bitimi resmi tatil veya hafta sonuna
rastlarsa, süre takip eden ilk iş günü sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tedbir Kararlarının Verilmesi, Yerine Getirilmesi ve Diğer Usul İşlemleri

Tedbir kararının verilmesi
MADDE 30 – (1) Tedbir kararı ilgilinin talebi, müdürlük, ŞÖNİM veya kolluk görev-

lileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir. Tedbir kararları en çabuk ve en
kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden ya da kolluktan talep edilebilir.

(2) Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet
uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşılması hâlinde, resen, korunan kişinin, müdür-
lük, ŞÖNİM veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine, tedbirlerin süresinin veya şeklinin de-
ğiştirilmesine ya da aynen devam etmesine karar verilebilir.

(3) Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya
belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Kararın verilmesi, Kanunun
amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.

(4) Hâkim veya mülki amir tarafından resen, korunan kişi, müdürlük, ŞÖNİM veya
kolluk görevlileri tarafından yapılan talep üzerine, şiddet veya şiddet uygulama tehlikesinin
ortadan kalktığının anlaşılması halinde, kararı veren merci tarafından verilen tedbirlerin kal-
dırılmasına karar verilebilir. Tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmesi halinde bu karar korunan
kişiye de tebliğ edilir.
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Tedbir kararının tebliği
MADDE 31 – (1) Tedbir kararı, kararı veren merci tarafından korunan kişiye ve şiddet

uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Bu karar, yerine getirilmek üzere görevli olan kurum veya
kuruluşa gönderilir.

(2) Tedbir talebinin reddine ilişkin karar, sadece korunan kişiye tebliğ edilir.
(3) 29 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında alınan tedbirlerin belirtilen sürelerde

yetkili merci tarafından onaylanmaması halinde tedbir kararının kalktığı korunan kişiye tebliğ
edilir, ilgili kolluğa bildirilir.

(4) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi tarafından alınan önleyici
tedbir, şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl tebliğ edilir ve bu husus hakkında ŞÖNİM’e ve
mahkemeye bildirimde bulunulur.

(5) Şiddet uygulayana, tedbir kararına aykırı davranması halinde hakkında zorlama hap-
sine tabi tutulmasına karar verilebileceği ihtarı kararda belirtilir. Ayrıca tedbir kararının tefhim
ve tebliğ işlemlerinde de bu ihtar yapılır.

Gizlilik
MADDE 32 – (1) Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine

veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıka-
rabilecek bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri,
tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur. Bu bilgileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, ifşa eden
veya açıklayan kişi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hü-
kümleri uygulanır.

(2) Adli işlemlerde, şiddet mağduruna ilişkin gizlilik işlemleri Cumhuriyet Başsavcı-
lıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirilir.

(3) Korunan kişiye yapılacak tebligatlarda ŞÖNİM’e ait adres bilgileri kullanılır.
(4) Birinci fıkra hükmüne göre bilgilerinin gizli tutulmasına karar verilen korunan ki-

şinin, Milli Eğitim Bakanlığı, Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ulusal
Yargı Ağı Bilişim Sistemi, kolluk, bankalar, sağlık kurum ve kuruluşları ve benzeri tüm kayıt-
lardaki bilgileri gizli tutulur.

(5) Korunan kişi hakkında gizlilik kararı verilmesi halinde, karar ŞÖNİM müdürü ara-
cılığıyla tedbir kararının uygulanacağı yer nüfus müdürlüklerinde ilgilinin nüfus kaydına işlenir.
Gizlilik şerhinde kararı veren mercinin adı, kararın tarih ve sayısı bulunur. Bu durumda korunan
kişilerin resmi başvuru, iş ve işlemlerinin yapılması sırasında adres beyanı istenilmez. Gizlilik
kararı verilen kayıtlar sadece elektronik ortamda tutulur.

(6) Korunan kişinin nüfus kaydına işlenen gizlilik şerhi, tedbir kararının süresinin sona
ermesini takip eden onbeşinci gün MERNİS veri tabanından silinir. Gizliliğe ilişkin tedbir ka-
rarının değiştirilmesi veya kaldırılması halinde ise nüfus müdürlüğü tarafından karar gecik-
meksizin yerine getirilir.

Mülki amir tarafından verilen kararlara itiraz
MADDE 33 – (1) Kanun hükümlerine göre mülki amir tarafından verilen koruyucu

tedbir kararına karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde, ilgililer tarafından
aile mahkemesine itiraz edilebilir. Aile mahkemesinin bulunmaması halinde 34 üncü maddenin
ikinci fıkrasında yer alan usule göre işlem yapılır.

(2) Hâkim, verilen tedbir kararının kaldırılmasına veya uygun görülecek başka bir ted-
birle değiştirilmesine veya aynen devamına karar verebilir.

(3) İtiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, hâkim tarafından gerekli
görülmesi halinde ilgililer dinlenebilir. Karar bir hafta içinde verilir. İtiraz üzerine verilen karar
kesindir.
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Hâkim tarafından verilen tedbir kararlarına ve zorlama hapsi kararına itiraz
MADDE 34 – (1) Kanun hükümlerine göre hâkim tarafından verilen koruyucu veya

önleyici tedbir kararları ile tedbir kararlarına aykırılık dolayısıyla verilen zorlama hapsi karar-
larına karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mah-
kemesine itiraz edilebilir.

(2) İtiraz üzerine dosya, o yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması
hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yer-
de aile mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahke-
mesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın
asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir.

(3) Tedbir kararlarına karşı yapılan itirazı inceleyecek merci, itiraz talebinin kabulüne
veya reddine, verilen tedbir kararının kaldırılmasına, uygun görülecek başka bir tedbirle de-
ğiştirilmesine veya aynen devamına karar verebilir.

(4) İtiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, hâkim tarafından gerekli
görülmesi halinde ilgililer dinlenebilir.

(5) Asıl dava ile birlikte talep edilen tedbirler hakkında verilen kararlara karşı, esas da-
vadan bağımsız olarak ikinci fıkrada yer alan usule göre itiraz edilebilir.

(6) Zorlama hapsi kararlarına karşı yapılan itirazda da ikinci fıkrada yer alan usule göre
işlem yapılır.

(7) Karar bir hafta içinde verilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.
Tedbir kararının ilgili makamlara iletilmesi ve yerine getirilmesi
MADDE 35 – (1) Tedbir kararları, kararın niteliğine göre Cumhuriyet başsavcılığına,

kolluğa veya müdürlüğe gecikmeksizin en seri vasıtalarla bildirilir.
(2) Kanun kapsamında ilgili mercilere yapılan başvurular ile bu başvuruların kabul ya

da reddine ilişkin kararlar, başvuru yapılan merci tarafından ŞÖNİM’e gecikmeksizin bildirilir.
(3) Tedbir kararları, kararın niteliğine göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından ŞÖNİM

ile işbirliği içerisinde ivedilikle yerine getirilir. Koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alın-
ması ve yerine getirilmesi aşamasında şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında uzlaşma
ya da arabuluculuk önerilemez.

(4) Korunan kişinin geçici koruma altına alınmasına, gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde barınma yeri sağlanmasına ilişkin koruyucu tedbir kararları ile şiddet uygulayan hak-
kında verilen önleyici tedbir kararlarının yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu veya ön-
leyici tedbir kararı verilen kişinin yerleşim yeri veya bulunduğu ya da tedbirin uygulanacağı
yerdeki kolluk görevli ve yetkilidir.

(5) Önleyici tedbir kararı, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından görevli ve yetkili kolluğa
ivedilikle gönderilir ve kolluk marifeti ile uygulanması izlenir. Cumhuriyet başsavcılığınca ge-
rektiğinde tedbir kararının başvuruda bulunanlar tarafından kolluğa götürülmesine imkân ta-
nınır. Önleyici tedbir kararlarının yerine getirilip getirilmediği karar süresince kolluk tarafından
kontrol edilir. Bu kontrol korunan kişinin;

a) Bulunduğu konutun haftada en az bir kez ziyaret edilmesi,
b) İkinci derece dâhil olmak üzere yakınları ile iletişim kurulması,
c) Komşularının bilgisine başvurulması,
ç) Oturulan yerin muhtarından bilgi alınması,
d) Bulunduğu konutun çevresinde araştırma yapılması,
şeklinde yerine getirilir. Tedbir kararlarına aykırılığın tespit edilmesi halinde bu husus

hakkında tutanak tutulur ve Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.
(6) Tedbir kararlarının alınması ve uygulanması için yapılan iş ve işlemlerin aşamaları

ve sonucu hakkında ilgili kurum tarafından aynı gün en geç saat 16.00’ya kadar en seri vasıta-
larla ŞÖNİM’e bildirilir.
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(7) Korunan kişi, korunduğu yer dışında başka bir yere gitmesi gerektiğinde gideceği
yer hakkında kolluğa bilgi verir, bu durumda dahi hakkında verilen kararın uygulanmasına de-
vam edilir. Korunan kişi tarafından tedbir kararına uyulmaması halinde bu husus kolluk amiri
tarafından bir tutanak ile tespit edilir.

(8) Tedbir kararının ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesi, kararın uygulanmasına
engel teşkil etmez.

Kolluk görevleri
MADDE 36 – (1) Kolluk görevleri, kolluğun merkez ve taşra teşkilâtında Kanunda be-

lirtilen hizmetlerle ilgili olarak, kolluk birimlerince belirlenmiş olan yeteri kadar görevli tara-
fından yerine getirilir.

(2) Bu görevliler, özellikle çocuk ve kadının insan hakları ile kadın erkek eşitliği ko-
nusunda eğitim almış personel arasından belirlenir.

Teknik yöntemlerle takip
MADDE 37 – (1) Hâkim, tedbir kararlarının uygulanmasında teknik araç ve yöntemler

kullanılmasına karar verebilir. Ancak, teknik araçlar kullanılmak suretiyle, kişilerin ses ve gö-
rüntü kaydı alınamaz, kişiler dinlenemez ve izlenemez.

Tedbir kararlarına aykırılık
MADDE 38 – (1) Tedbir kararlarının ihlal edildiğinin kolluk tarafından tespit edilmesi

halinde tutulan tutanak Cumhuriyet başsavcılığına iletilir. Bu tutanak Cumhuriyet başsavcılığı
tarafından ivedilikle aile mahkemesine gönderilir. Tedbir kararlarının ihlal edildiğinin aile mah-
kemesince tespit edilmesi halinde ise başka bir işleme gerek kalmaksızın resen zorlama hapsine
ilişkin karar verilebilir.

(2) Tedbir kararının ihlali, tedbire karar veren mahkemenin yargı alanı içerisinde olduğu
takdirde zorlama hapsi kararı, bu mahkeme tarafından verilir. Ancak tedbirin başka bir mah-
kemenin yargı alanı içerisinde ihlal edilmesi halinde, mükerrerliğe neden olmamak açısından
kararı veren mahkemeden aynı tedbir hakkında daha önce zorlama hapsine karar verilip veril-
mediği hususunda bilgi istenilir. Verilen bilgiye göre ihlal durumu değerlendirilerek karar ve-
rilir.

(3) Zorlama hapsine karar verilebilmesi için şiddet uygulayana, tedbir kararına aykırı
davranması halinde hakkında zorlama hapsi uygulanacağına dair ihtarın da yer aldığı tedbir
kararının tefhim veya tebliğ edilmiş olması gerekir.

(4) Zorlama hapsine ilişkin kararlar, duruşma yapılmaksızın verilir. Ancak, hâkim ta-
rafından gerekli görülmesi halinde ilgililer dinlenebilir.

(5) Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararlarına aykırı hareket eden şiddet uy-
gulayana, fiili bir suç oluştursa bile, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre
hâkim tarafından üç günden on güne kadar zorlama hapsine tâbi tutulmasına karar verilir.

(6) Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine
ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadardır. Ancak
zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez.

(7) Zorlama hapsi kararları tekerrüre esas olmaz, koşullu salıverilme hükümleri uygu-
lanmaz ve adli sicil kayıtlarına işlenmez.

Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulması
MADDE 39 – (1) Bakanlık, şiddetin önlenmesi ile şiddet mağduru hakkında verilecek

koruyucu tedbirler ile şiddet uygulayan hakkında verilecek önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde
uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve iz-
leme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli uzman personelin görev yaptığı ve tercihen
kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yirmidört saat esasına göre yürütül-
düğü ŞÖNİM’i kurar.
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Kurumlararası koordinasyon
MADDE 40 – (1) Kanun hükümlerinin yerine getirilmesinde kurumlararası ve sivil

toplum kuruluşları ile koordinasyon Bakanlık tarafından gerçekleştirilir.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, Kanunun uygulanma-

sıyla ilgili olarak kendi görev alanına giren konularda işbirliği ve yardımda bulunmak ve alınan
tedbir kararlarını ivedilikle yerine getirmekle yükümlüdür. Gerçek ve tüzel kişiler, Kanun kap-
samında Bakanlık çalışmalarını desteklemek ve ortak çalışmalar yapmak üzere teşvik edilir.

(3) Kadınların çalışma yaşamına katılımı, özellikle kadın ve çocukla ilgili olmak üzere
şiddetle mücadele mekanizmaları ve benzeri politikalar konusunda, Bakanlık tarafından üni-
versiteler, ilgili meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak bilgi-
lendirme materyalleri hazırlanır veya hazırlatılır. Materyaller, Türkiye Radyo ve Televizyon
Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar tara-
fından ayda en az doksan dakika yayınlanır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17.00-22.00 sa-
atleri arasında olmak üzere 08.00-22.00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay
düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan ya-
yınlar, aylık doksan dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu süreler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
tarafından denetlenir.

(4) Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu kurum ve kuru-
luşlarının personeli Bakanlık görevlilerine yardımcı olurlar.

Eğitim
MADDE 41 – (1) Kanunun etkin bir biçimde uygulanması amacıyla tüm kamu kurum

ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, personel ve üyelerinin Ba-
kanlığın hazırlayıp koordine edeceği, kadının insan hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda
eğitim programlarına katılmasını sağlar.

(2) İlköğretim ve ortaöğretim müfredatına, kadının insan hakları ve kadın erkek eşitliği
konusunda eğitime yönelik dersler konulur. Müfredata eklenen derslerin içeriği Milli Eğitim
Bakanlığının ilgili birimi ile Genel Müdürlük tarafından birlikte hazırlanır.

(3) Ortaöğretim öğrencileri ile yükseköğrenim öğrencileri, Bakanlığın görev alanına
giren konularda sosyal sorumluluk projeleri oluşturmada ya da mevcut projelerin içerisinde
yer alma konularında teşvik edilir. Bu öğrencilere mezun oldukları tarihte Bakanlık ile Milli
Eğitim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurumu tarafından hazırlanan bir sertifika verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler ve Diğer Hükümler

Geçici maddi yardımlarda rücu
MADDE 42 – (1) Geçici maddi yardımlar için yapılan ödemelerin tahsili için, ödeme

tutarı, ödemenin yapılacağı yer ile tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi hususu şid-
det uygulayana tebliğ edilir. Ödemenin süresinde yapılmaması halinde bu tutar, 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili
vergi dairesi tarafından takip ve tahsil edilir.

(2) Korunan kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun ilgili müdürlüğe yapılan ih-
bar üzerine veya kollukta ya da ŞÖNİM tarafından kararların uygulanması izlenirken tespit
edilmesi halinde, bu hususa ilişkin tutanak tutulur ve sosyal inceleme raporu düzenlenir. Bu
durumda yapılan ödemeler, kendisine ödeme yapılan kişiden 6183 sayılı Kanun hükümlerine
göre tahsil edilir.

(3) Korunan kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti halinde birinci fıkra
hükümlerine göre şiddet uygulayandan tahsil edilmiş olan tutar kendisine iade edilir.
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Nafaka
MADDE 43 – (1) Kanun hükümlerine göre nafakaya karar verilmesi hâlinde, kararın

bir örneği, resen nafaka alacaklısının veya borçlusunun yerleşim yeri icra müdürlüğüne gön-
derilir.

(2) Gizlilik kararı bulunması halinde icra müdürlükleri tarafından yapılacak işlemlerde
32 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında korunan kişinin bilgileri gizli tutulur.

(3) Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile bağlantısı
olması durumunda, korunan kişinin başvurusu aranmaksızın nafaka, ilgilinin aylık, maaş ya
da ücretinden icra müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

(4) İcra müdürlüklerinin nafakanın tahsili işlemlerine ilişkin posta giderleri Cumhuriyet
başsavcılığının suçüstü ödeneğinden karşılanır. Ayrıca harç ve benzeri hiçbir ad altında masraf
alınmaz.

Sağlık giderleri
MADDE 44 – (1) Korunan kişinin sağlık giderleri, genel sağlık sigortası kapsamında

karşılanır. Ancak Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden
genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi
kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası prim borcu sebebiyle fiilen genel sağlık si-
gortasından yararlanamayan ya da diğer mevzuat hükümleri gereğince tedavi yardımından ya-
rarlanma hakkı bulunmayanlar, bu hâllerin devamı süresince, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında, gelir testine tabî tutulmaksızın genel sağlık si-
gortalısı sayılır.

(2) Korunan kişinin kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesi kararı varsa, sağlık hizmet-
lerinden yararlanırken, başvurusunun gizli tutulması, sıra beklememesi, öncelikli ve en kısa
zamanda işlemlerinin tamamlanması esastır.

(3) Kanun hükümlerine göre hakkında önleyici tedbir kararı verilen kişinin aynı za-
manda rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar verilmesi hâlinde,
genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmayan rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderler
ile rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi gereken diğer sağlık hizmetlerinin giderleri
Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır.

Harç, masraf ve vergiden muafiyet
MADDE 45 – (1) Kanun kapsamındaki başvurular ile verilen kararların icra ve infazı

için yapılan işlemlerden yargılama giderleri, harç, posta gideri ve benzeri hiçbir ad altında mas-
raf alınmaz.

(2) Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yapılan ödemeler, gelir vergisi ile veraset ve in-
tikal vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğıtlar ise damga vergisinden müstesnadır.

Davaya katılma
MADDE 46 – (1) Bakanlık, gerekli görmesi hâlinde kadın, çocuk ve aile bireylerine

yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan ve herhangi bir şekilde
haberdar olduğu idarî, cezaî, hukukî her tür davaya ve çekişmesiz yargıya müdahil olarak ka-
tılabilir.

Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda

bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurul-
ların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması ha-
linde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemlerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanunu kapsamına giren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren
sürekli işlerin yapıldığı işyerlerini kapsar.

Dayanak ve tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve

30 uncu maddelerine göre düzenlenmiştir.
(2) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından çalışan, işveren, kurul ve çalışan temsilcisi

ve benzeri kavramlar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda tanımlandığı gibidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

İşverenin yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli

işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak
üzere kurul oluşturur.

(2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;
a) Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren

ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca
alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.

b) Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda
kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul ta-
rafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten
yetkili bir temsilci atar.

c) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin al-
tında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

ç) Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan
sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla,
asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler
6 ncı maddeye göre her iki işverenin ortak kararı ile atanır.
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(3) Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla

işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler,

birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilen-

dirir.

(4) İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

Kurulun kurulacağı diğer işyerleri

MADDE 5 – (1) İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi

birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde

ayrı ayrı kurul kurulur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda ihtiyaç duyulması halinde kurullar arasında

koordinasyon ve bilgi alış verişi işverence sağlanır. İşveren, birden çok işyerinin her birinde

kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla

bu işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların, en az üç ayda bir, ilgili teknik ele-

man ve uzmanlarca incelenmesini sağlar. Ayrıca bu raporları göz önünde tutarak alınması ge-

reken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar.

Kurulun oluşumu

MADDE 6 – (1) Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

a) İşveren veya işveren vekili,

b) İş güvenliği uzmanı,

c) İşyeri hekimi,

ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli

bir kişi,

d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,

e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,

f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

(2) Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği

uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde

ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yü-

rütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde gösterilen üyeler iş-

veren veya işveren vekili tarafından atanırlar.

(4) Birden fazla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulunduğu işyerlerinde işveren

tarafından görevlendirme yapılır. İş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinde o işyerinin teh-

like sınıfına uygun uzmanlar arasından birisi görevlendirilir.

(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen üye o işyerindeki formen, us-

tabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimle belirle-

nememesi halinde işveren tarafından atanır.

(6) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin

aynı usullerle yedekleri seçilir.

(7) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre kurulacak kurullarda üyeler ve

kurul sekreteri asıl işveren ve alt işveren tarafından ortak kararla atanır.
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Eğitim

MADDE 7 – (1) İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve gü-

venliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari

aşağıdaki konuları kapsar;

a) Kurulun görev ve yetkileri,

b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,

c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,

ç) İş hijyeninin temel ilkeleri,

d) İletişim teknikleri,

e) Acil durum önlemleri,

f) Meslek hastalıkları,

g) İşyerlerine ait özel riskler,

ğ) Risk değerlendirmesi.

(2) Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda eğitimden her iki işve-

ren birlikte sorumludur.

Görev ve yetkiler

MADDE 8 – (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak,

işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme

sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,

b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,

c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek,

tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,

ç) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası

olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları

veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araş-

tırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya

işveren vekiline vermek,

d) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kural-

larla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu prog-

ramların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,

e) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini

planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,

f) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin ye-

terliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,

g) İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki

çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer

alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,
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ğ) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalış-

maktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,

h) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma or-

tamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye

yönelik çalışmalar yapmak.

(2) Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı

hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar.

Çalışma usulleri

MADDE 9 – (1) Kurul inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve aşa-

ğıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışır.

a) Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate

alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belir-

lenmesine karar verebilir.

b) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul

üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerin

önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca

uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir.

c) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli

hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki

tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ive-

dilik ve önemine göre tespit olunur.

ç) Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun top-

lantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.

d) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında

toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği

halinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle top-

lantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir.

e) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenle-

nir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına alınan kararlar

herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır. İmzalı tutanak ve kararlar

sırasıyla özel dosyasında saklanır.

f) Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca çalışan-

lara duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir.

g) Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hak-

kında başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir.

(2) Kurulca işyerinde ilân edilen kararlar işverenleri ve çalışanları bağlar.

(3) Kurul, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen

çalışmaktan kaçınma hakkı taleplerinde birinci fıkranın (a) bendine göre belirlenen süre dikkate

alınmaksızın acilen toplanır. Toplantıda alınan karar çalışan ve çalışan temsilcisine yazılı olarak

tebliğ edilir.
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İşverenin veya işveren vekilinin kurula ilişkin genel yükümlülüğü

MADDE 10 – (1) İşveren veya işveren vekili, kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve

gereçleri sağlar.

(2) İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer

vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul ra-

porlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurur.

Kurulun yükümlülüğü

MADDE 11 – (1) Kurullar, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve ve-

recekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar.

(2) Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle işyerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari sır-

ları ve ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmak zorundadırlar.

(3) Kurullar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş mü-

fettişlerine işyerlerinde yapacakları teftiş ve incelemelerde kolaylık sağlamak ve yardımcı ol-

makla yükümlüdür.

Çalışanların yükümlülüğü

MADDE 12 – (1) Çalışanlar sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla

iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uy-

mak zorundadırlar.

(2) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan

tedbirlere uyulması hususunda çalışanlar kurullarla işbirliği yaparlar.

(3) Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karşılaştıkları güçlükler hak-

kında çalışanlar çalışan temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi verirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 13 – (1) 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağ-

lığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı madde uyarınca oluşturulacak kurulda, mezkûr mad-

denin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde sayılanların bulundurulma zorunluluğu Kanunun

38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce işyerlerinde oluşturulmuş olan iş sağlığı

ve güvenliği kurullarınca alınan kararların geçerliliği devam eder.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yü-

rütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/11/2011 tarihli ve 28110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektro-

nik Ürün Senedi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (a) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmış,

(e) bendinde geçen “senedi” ibaresinden sonra gelmek üzere “(ELÜS)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının üçüncü, dördüncü

ve beşinci cümleleri ile yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bakanlık,akdedilecek protokoller çerçevesinde, teknik bilgi ve uzmanlık isteyen

konularda EKK’dan her türlü desteği alabilir ve işbirliğinde bulunabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, üçüncü fıkrasında geçen “, son beş yıl içinde KPDS'den en az (C) düzeyinde veya

bu sınavlara denkliği kabul edilmiş bir sınavdan eşdeğer puan almış olması” ibareleri yürür-

lükten kaldırılmıştır.

“(2) Elektronik kayıt kuruluşunun yönetim kuruluna ilgili birim personeli arasından

Bakanlıkça bir asil ve bir yedek üye atanır. Bakanlıkça atanan yönetim kurulu üyesinin görev

süresi iki yıl olup, süre bitiminde yeniden atanabilir. Elektronik kayıt kuruluşunun faaliyetine

başlayabilmesi için, bu hususa ilişkin düzenlemenin esas sözleşmede yer alması zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1inci maddesinde geçen “düzenlenebilir” iba-

resinden sonra gelmek üzere “ve ürün senedi defteri tutulabilir” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 2 nci ve Geçici 3 üncü maddeler ek-

lenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Elektronik ürün senedi işlemlerinde; alıcı karşısında satıcı,

satıcı karşısında alıcı konumuna geçerek piyasa katılımcılarının hak ve yükümlülüklerini te-

minat altına alan, işlemlerin eşleştirilmesi, işlem gören elektronik ürün senedinin teslimatı gibi

işleri yürütmek üzere, yetkilendirilen ticaret borsası bünyesinde bir takas merkezi oluşturulur

veya bu borsanın takas işlemlerinden doğan sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla takas hizmetleri

konusunda faaliyet gösteren bir kuruluşla anlaşma yapılır.”

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre

faaliyet gösteren borsa ajanları, yetkilendirilen ticaret borsalarında bu Yönetmelik kapsamında

aracılık faaliyeti yürütmeye yetkilidir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/11/2011 28110
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
FINDIK LİSANSLI DEPO YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/8/2006 tarihli ve 26247 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fındık Li-
sanslı Depo Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen “veya
Bakanlıktan ürün senedi alım satımı konusunda izin alan ticaret borsasını” ibareleri yürürlükten
kaldırılmış ve (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Lisanslı depo teminatı: Lisanslı depo işletmesi/işleticisinin, Kanunda ve Kanuna is-
tinaden çıkarılan ikincil düzenlemelerde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi do-
layısıyla meydana gelecek zararları karşılamak üzere Fona verdiği Bakanlık tarafından kabul
edilen ve Kanunda belirtilen nakit ve nakde çevrilebilir güvenceleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, dördüncü fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Lisanslı depoda depolanan ürün için düzenlenen tartım makbuzu ve ürün senedinde
belirtilecek olan ağırlıkları saptamada kullanılacak tartı alet ve cihazları ile kantarlara ilişkin
3516 sayılı Kanuna ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak yapılan
işlem, kontrol ve denetimlerde, doğru tartım yapmadığı saptanan tartım araç ve kantarları, dü-
zeldikleri saptanıncaya kadar kullanılamaz. Tartım ve tartım makbuzunun doğru ve usulüne
uygun yapılmasından, tartıcıyla birlikte lisanslı depo işletmesi/işleticisi de sorumlu olur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“(1) Ürün senetlerinin güven içinde ticaretinin ve takibinin yapılabilmesini teminen li-
sanslı depo işletmesi ile borsa arasında sözleşme yapılır. Sözleşmede; ürün senetlerinin borsaya
kota ettirilmesi, hareketlerinin kontrol ve takibi, teyidi, iptali, bilgi akışının düzenli olarak sağ-
lanması, lisanslı depolardaki ürünlerin gerektiğinde her zaman veya üçer aylık dönemleri geç-
memek üzere Bakanlıkça uygun görülecek sürelerde borsaca incelenmesi ve kontrolü ile ara-
larındaki bilgi iletişim sistemi ve Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar yer alır. Bakanlık,
sözleşmeleri matbu olarak düzenleyebilir.”
“Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshini doğuracak bir sebebin ortaya çıkması halinde bu
durum taraflarca en geç beş işgünü içinde Bakanlığa bildirilir ve ayrıca mudilerin zarar gör-
memesi için gerekli tedbirler alınır. Sözleşmenin feshi, söz konusu bildirimin Bakanlığa ulaştığı
tarihten itibaren otuz günlük sürenin dolmasından sonra hüküm ifade eder.’’

“(3) Lisanslı depo işletmesi, birinci fıkradaki yükümlülüğünü de kapsayacak şekilde
lisanslı depoculuk faaliyetlerine ilişkin gerekli bilgi işlem alt yapısını oluşturur ve sertifikaları
temin eder. Oluşturulan bilgi işlem alt yapısına ilgili borsanın ve talep halinde Bakanlığın eri-
şimi sağlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kamu tüzel kişileri hariç, tüzel kişi ortakların serbest muhasebeci mali müşavirlerce
veya Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda yeminli mali müşavir ya da bağımsız denetim
kuruluşlarınca düzenlenen veya onaylanan son bir yıla ait bilanço ve gelir gider tablosu ile is-
tenilen ek mali tablolarını sunmaları, ortaklık payları dikkate alınarak gerçek ve tüzel kişi or-
takların mali ve ticari itibar bakımından lisanslı depo işletmesinin itibarına zarar verebilecek
nitelikte engel bir durumlarının bulunmaması,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında geçen
“6762” ibaresi “6102” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “denetim
elemanı” ve yedinci fıkrasında geçen “Bakanlığın talebi üzerine” ibareleri yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin madde başlığı ile birinci ve üçüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetkili sınıflandırıcılarla sözleşme yükümlülüğü”
“(1) Lisanslı depo işletmesi, depolanacak veya depolanmış ürünlerin analiz, sınıflan-

dırma ve belgelendirme işlemlerinin yürütülmesi için yetkili sınıflandırıcılarla sözleşme yapar.
Bakanlık bu sözleşmeleri matbu olarak da düzenleyebilir.”

“(3) Sözleşme ve sözleşmede yapılacak değişiklikler ancak Bakanlık onayından sonra
geçerli olur. Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshini doğuracak bir sebebin ortaya çıkması
halinde bu durum taraflarca en geç beş işgünü içinde Bakanlığa bildirilir ve ayrıca mudilerin
zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınır. Sözleşmenin feshi, söz konusu bildirimin Bakan-
lığa ulaştığı tarihten itibaren otuz günlük sürenin dolmasından sonra hüküm ifade eder.’’

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde, beşinci fıkrasında geçen “yönetimince” ibaresi ise “tarafından” olarak değiştiril-
miştir.

“(2) İstenen teminat tutarına eşit nakit para, banka teminat mektubu, gayrimenkul rehni
veya sorumluluk sigortası, mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde temer-
rüde düşülmesi halinde Fona bu tür teminatı alış, satış, düzenleme ve transfer gibi her türlü ta-
sarrufta bulunma yetkisi veren bir gayri kabili rücu yetki belgesiyle birlikte verilir.

“(3) Banka teminat mektubunun, Bakanlıkça kabul edilen Türkiye’de yerleşik bir ban-
kadan alınması, vazgeçilmesi olanaksız ve kesin olması gerekir. Sorumluluk sigortasının, li-
sanslı depolarda depolanan ürünlerin mevzuatta öngörülen şekilde mudiye teslim edilmemesi
rizikosu dahil, lisanslı depo işletmesi/işleticisinin Kanunda ve Kanuna istinaden çıkarılan ikincil
düzenlemelerde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi dolayısıyla meydana gelecek
zararları karşılayacak mahiyette olması şarttır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve maddeye aşağıdaki sekizinci
fıkra eklenmiştir.

“(1) Lisanslı depo işleticisi, lisans koşulu olarak işletme tesisleri ve lisanslı depoculuk
faaliyeti kapsamında depoladığı ürünler için; hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili
su basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kayması, kara,
deniz veya hava araç çarpması ve benzeri diğer rizikolara karşı sigorta yaptırmak zorundadır.”
“Ancak, ürün senetlerinin teminat olarak gösterildiği hallerde kredi veya avans veren kuruluşun
hakları saklıdır.”

“(8) Lisanslı depo teminatının sorumluluk sigortası olarak verilmesi halinde, bu sigorta
ile birinci fıkrada belirtilen sigortaların aynı sigorta şirketine yaptırılması zorunludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “yaptı-
racağı” ibaresinden sonra gelmek üzere “her türlü inceleme ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra ilave edil-
miştir.

“(3) Tartıcı, tartım işlemleri ve araçlarının mevzuata uygun, düzenli ve sağlıklı bir şe-
kilde yürütülmesi ve kullanılmasına engel teşkil edebilecek hususları derhal lisanslı depo iş-
letmesine bildirmekle yükümlüdür.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde
geçen “, ‘Kredi” ibaresi “veya avans alınmışsa, ‘Kredi/Avans” biçiminde, (ğ) bendinde geçen
“hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili su basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık ile
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bunlara ilaveten lisans sırasında Bakanlıkça istenmişse fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kay-
ması, araç çarpması gibi” ibareleri “hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili su basması,
sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kayması, kara, deniz veya
hava araç çarpması ve benzeri” biçiminde, (h) bendinde geçen “analiz sonuçları” ibaresi “analiz
ve sınıflandırma belgesinin tarihi ve nosu” biçiminde, (ı) bendinde geçen “Ay ve yıl” ibaresi
“Yıl” biçiminde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Bakanlık, ürün senedini matbu olarak düzenlemeye yetkilidir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(4) Kredi veya avans karşılığında teminat olarak gösterilen ürün senedi, borcun vade-

sinde ödenmemesi halinde kredi veya avans veren kuruluşun yazılı talebi üzerine lisanslı depo
işletmesince mudiye bilgi verilmek kaydıyla borsada satılır. Bunun için, Kanunun 33 üncü
maddesi hükmü gereği mudinin yazılı izninin ürün senedinin teminat olarak gösterilmesinden
önce alınması gerekir.”

“(5) Dördüncü fıkraya göre yapılan satışa ilişkin masraflar ile tahakkuk eden depolama
ücreti düşüldükten sonra, borsa tarafından satış bedelinin mudinin kredi ve avans veren kuruluşa
olan borcunu karşılayacak kısmı bu kuruluşlara, kalan kısmı ise mudiye yedi iş günü içinde
ödenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30”
ibaresi “90” şeklinde değiştirilmiş, fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş ve üçüncü fık-
rasında geçen “, tür ve derecelerine” ibaresi ise “ile ürünün depoya konulmasından önce yetkili
sınıflandırıcılarca yapılan analiz sonucuna” biçiminde değiştirilmiştir.
“Ancak, bu şekilde kabul edilecek ürün miktarı, bu ürünün depolama döneminin başlangıcını
takip eden ilk üç ay içinde merkez veya şubede o ürün için tahsis edilen depolama kapasitesinin
yüzde onunu geçemez. Bu fıkrada belirtilen geçici depolama süresi, gerekli görülmesi halinde
genel olarak veya lisanslı depo işletmesi bazında Bakanlıkça en fazla yarısı oranında arttırılıp
azaltılabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “temiz
olmalı,” ibaresinden sonra “depolama ortamının bağıl nemi yüzde yetmişin altında tutulmalı,”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “eleme,
kurutma, soğutma ve dezenfekte etme” ibaresi “fümigasyonu ile eleme, kurutma, soğutma ve
deponun dezenfeksiyonu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.
“(6) Depoda kalan son ürünlerin teslimi aşamasında, 46 ncı maddenin dördüncü fıkrası

hükmü saklı kalmak kaydıyla, doğal fire kaybı nedeniyle lisanslı depoda ürün senedinde kayıtlı
miktar ve nitelikte ürünün kalmamış olması durumunda, lisanslı depo işleticisi aynı nitelik ve
miktardaki ürünü, en geç yedi gün içerisinde piyasadan temin ederek mudiye teslim eder veya
bu ürünün başvuru tarihinden önceki son beş işlem gününde borsada oluşmuş fiyatlarının or-
talaması üzerinden mudiye ödeme yapar.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kabuklu fındık, hasat döneminden itibaren azami 24 ay süreyle lisanslı depolarda
depolanabilir. İç veya işlenmiş iç fındık ise; kabuklu olarak hasat edilmesinden itibaren 24
aylık süreyi aşmamak kaydıyla iç fındığa dönüştürüldüğü tarihten itibaren, çuvallanmış/kasa-
lanmış iç fındıklarda azami 6 ay, raf ömründe daha kısa süre öngörülmemişse vakumlu amba-
lajlarda azami 10 ay lisanslı depolarda muhafaza edilebilir. Ürünün depolama döneminin baş-
langıç ve bitiş tarihleri, uygulama göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenir. Ürünün
hasat dönemi, ürün sahibinin beyanı ile gerekli analiz ve incelemelerle tespit edilir.”
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“(3) Depolama döneminin bitiminde geri alınmayan ürünler, lisanslı depo işletmesince
borsada satılabilir. Bu durumda, depolama ücreti ve diğer masraflar satış bedelinden düşülerek
geri kalan tutar yedi iş günü içinde ilgiliye ödenir. Bu fıkra uyarınca borsada satılan ürünlere
ilişkin düzenlenen ürün senetleri, lisanslı depo işletmesince derhal iptal edilerek mudiye ve
borsaya bilgi verilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “ya da
depolanmaya elverişsiz olması durumları” ibaresi “, depolanmaya elverişsiz olması ya da mev-
zuatta belirtilen diğer durumlar” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Yetkilendirilen ticaret borsaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ürün ihtisas borsası faaliyete geçinceye kadar, yeterli teknik,

kurumsal ve mali altyapıya sahip ticaret borsaları ürün senetlerinin alım satımı konusunda Ka-
nunun 3 üncü ve 5174 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Bakanlıkça yetkilendirilebilir.
Yetkilendirilen ticaret borsaları hakkında, ürün ihtisas borsasına ilişkin bu Yönetmelikte ön-
görülen düzenlemeler uygulanır.

(2) Yetkilendirilmek üzere Bakanlığa başvuran ticaret borsasının yeterliliği, Bakanlıkça
teknik ve/veya uzman kişilerden oluşturulan en az iki üyeden müteşekkil bir komisyonca in-
celenir. Komisyonun çalışmasına ilişkin hususlarda, 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belir-
tilen komisyona ilişkin hükümler uygulanır.

(3) Yetkilendirilen ticaret borsalarınca, 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tes-
cili Hakkında Yönetmeliğe göre alınacak tescil ücreti dışında başkaca bir ücret alınamaz.

(4) Lisans bedelleri ve diğer ücretlere ilişkin 26 ncı madde hükümleri, yetkilendirilen
ticaret borsaları hakkında da uygulanır.

(5) Lisanslı depo işletmesinin birden fazla yetkilendirilmiş ticaret borsası ile sözleşme
akdetmesi durumunda, 19 uncu maddenin onuncu fıkrasına, 20 nci maddenin üçüncü fıkrasına,
43 üncü maddenin üçüncü fıkrasına ve 47 nci maddenin altıncı fıkrasına göre yapılacak işlem-
lerde, sözleşme akdedilen borsalarda ilgili ürüne ilişkin oluşan ortalama fiyatların ortalaması
baz alınır.

(6) Ürün senetlerine ilişkin alım satımın tescili, devir ile bedelinin ödenmesi, alıcı ve
satıcı ile üçüncü şahısların haklarının korunması, yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve alım
satıma ilişkin diğer hususlar yetkilendirilen ticaret borsasının sorumluluğunda olup bu işlemler
ile takas işlemlerinden doğan zararlar bu borsa tarafından tazmin edilir.

(7) Yetkilendirilen ticaret borsaları, ürün senetlerinin alım satımı konusunda Kanun ve
Kanuna istinaden çıkarılan ikincil düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla idari düzenlemeler
yapabilir.”

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

2/8/2006 26247

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 26/9/2007 26655
2- 12/11/2011 28110
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
HUBUBAT, BAKLAGİLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LİSANSLI

DEPO YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hububat,
Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkra-
sında geçen “Lisanslı depo teminatı” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve “Borsa” tanı-
mında geçen “veya Bakanlıktan ürün senedi alım satımı konusunda izin alan ticaret borsasını”
ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“Lisanslı depo teminatı: Lisanslı depo işletmesi/işleticisinin, Kanunda ve Kanuna isti-
naden çıkarılan ikincil düzenlemelerde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi dola-
yısıyla meydana gelecek zararları karşılamak üzere Fona verdiği Bakanlık tarafından kabul
edilen ve Kanunda belirtilen nakit ve nakde çevrilebilir güvenceleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, dördüncü fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“Lisanslı depoda depolanan ürün için düzenlenen tartım makbuzu ve ürün senedinde
belirtilecek olan ağırlıkları saptamada kullanılacak tartı alet ve cihazları ile kantarlara ilişkin
3516 sayılı Kanuna ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak yapılan
işlem, kontrol ve denetimlerde, doğru tartım yapmadığı saptanan tartım araç ve kantarları, dü-
zeldikleri saptanıncaya kadar kullanılamaz. Tartım ve tartım makbuzunun doğru ve usulüne
uygun yapılmasından, tartıcıyla birlikte lisanslı depo işletmesi/işleticisi de sorumlu olur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ürün senetlerinin güven içinde ticaretinin ve takibinin yapılabilmesini teminen lisanslı
depo işletmesi ile borsa arasında sözleşme yapılır. Sözleşmede; ürün senetlerinin borsaya kota
ettirilmesi, hareketlerinin kontrol ve takibi, teyidi, iptali, bilgi akışının düzenli olarak sağlan-
ması, lisanslı depolardaki ürünlerin gerektiğinde her zaman veya üçer aylık dönemleri geçme-
mek üzere Bakanlıkça uygun görülecek sürelerde borsaca incelenmesi ve kontrolü ile arala-
rındaki bilgi iletişim sistemi ve Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar yer alır. Bakanlık, söz-
leşmeleri matbu olarak düzenleyebilir.”
“Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshini doğuracak bir sebebin ortaya çıkması halinde bu
durum, taraflarca en geç beş işgünü içinde Bakanlığa bildirilir ve ayrıca mudilerin zarar gör-
memesi için gerekli tedbirler alınır. Sözleşmenin feshi, söz konusu bildirimin Bakanlığa ulaştığı
tarihten itibaren otuz günlük sürenin dolmasından sonra hüküm ifade eder.’’

“Lisanslı depo işletmesi, birinci fıkradaki yükümlülüğünü de kapsayacak şekilde lisanslı
depoculuk faaliyetlerine ilişkin gerekli bilgi işlem alt yapısını oluşturur ve sertifikaları temin
eder. Oluşturulan bilgi işlem alt yapısına ilgili borsanın ve talep halinde Bakanlığın erişimi
sağlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kamu tüzel kişileri hariç, tüzel kişi ortakların serbest muhasebeci mali müşavirlerce
veya Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda yeminli mali müşavir ya da bağımsız denetim
kuruluşlarınca düzenlenen veya onaylanan son bir yıla ait bilanço ve gelir gider tablosu ile is-
tenilen ek mali tablolarını sunmaları, ortaklık payları dikkate alınarak gerçek ve tüzel kişi or-
takların mali ve ticari itibar bakımından lisanslı depo işletmesinin itibarına zarar verebilecek
nitelikte engel bir durumlarının bulunmaması,”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında geçen
“6762” ibaresi “6102” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “denetim
elemanı,” ve yedinci fıkrasında geçen “Bakanlığın talebi üzerine” ibareleri yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin madde başlığı ile birinci ve üçüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetkili sınıflandırıcılarla sözleşme yükümlülüğü”
“Lisanslı depo işletmesi, depolanacak veya depolanmış ürünlerin analiz, sınıflandırma

ve belgelendirme işlemlerinin yürütülmesi için yetkili sınıflandırıcılarla sözleşme yapar. Ba-
kanlık bu sözleşmeleri matbu olarak da düzenleyebilir.”

“Sözleşme ve sözleşmede yapılacak değişiklikler ancak Bakanlık onayından sonra ge-
çerli olur. Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshini doğuracak bir sebebin ortaya çıkması ha-
linde bu durum taraflarca en geç beş işgünü içinde Bakanlığa bildirilir ve ayrıca mudilerin
zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınır. Sözleşmenin feshi, söz konusu bildirimin Bakan-
lığa ulaştığı tarihten itibaren otuz günlük sürenin dolmasından sonra hüküm ifade eder.’’

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde, beşinci fıkrasında geçen “yönetimince” ibaresi ise “tarafından” olarak değiştiril-
miştir.

“İstenen teminat tutarına eşit nakit para, banka teminat mektubu, gayrimenkul rehni
veya sorumluluk sigortası, mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde temer-
rüde düşülmesi halinde Fona bu tür teminatı alış, satış, düzenleme ve transfer gibi her türlü ta-
sarrufta bulunma yetkisi veren bir gayri kabili rücu yetki belgesiyle birlikte verilir.”

“Banka teminat mektubunun, Bakanlıkça kabul edilen Türkiye’de yerleşik bir bankadan
alınması, vazgeçilmesi olanaksız ve kesin olması gerekir. Sorumluluk sigortasının, lisanslı de-
polarda depolanan ürünlerin mevzuatta öngörülen şekilde mudiye teslim edilmemesi rizikosu
dahil, lisanslı depo işletmesi/işleticisinin Kanunda ve Kanuna istinaden çıkarılan ikincil dü-
zenlemelerde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi dolayısıyla meydana gelecek
zararları karşılayacak mahiyette olması şarttır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
ilave edilmiştir.

“Lisanslı depo işleticisi, lisans koşulu olarak işletme tesisleri ve lisanslı depoculuk faa-
liyeti kapsamında depoladığı ürünler için; hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili su
basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kayması, kara,
deniz veya hava araç çarpması ve benzeri diğer rizikolara karşı sigorta yaptırmak zorundadır.”
“Ancak, ürün senetlerinin teminat olarak gösterildiği hallerde kredi veya avans veren kuruluşun
hakları saklıdır.”

“Lisanslı depo teminatının sorumluluk sigortası olarak verilmesi halinde, bu sigorta ile
birinci fıkrada belirtilen sigortaların aynı sigorta şirketine yaptırılması zorunludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “yaptı-
racağı” ibaresinden sonra gelmek üzere “her türlü inceleme ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.
“Tartıcı, tartım işlemleri ve araçlarının mevzuata uygun, düzenli ve sağlıklı bir şekilde

yürütülmesi ve kullanılmasına engel teşkil edebilecek hususları derhal lisanslı depo işletmesine
bildirmekle yükümlüdür.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde ge-
çen “, “Kredi” ibaresi “veya avans alınmışsa, “Kredi/Avans” biçiminde, (i) bendinde geçen
“hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili su basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık ile
bunlara ilaveten lisans sırasında Bakanlıkça istenmişse fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kay-
ması, araç çarpması gibi” ibareleri “hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili su basması,
sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kayması, kara, deniz veya
hava araç çarpması ve benzeri” biçiminde, (j) bendinde geçen “analiz sonuçları” ibaresi “analiz
ve sınıflandırma belgesinin tarihi ve nosu” biçiminde, (k) bendinde geçen “Ay ve yıl” ibaresi
“Yıl” biçiminde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“Bakanlık, ürün senedini matbu olarak düzenlemeye yetkilidir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Kredi veya avans karşılığında teminat olarak gösterilen ürün senedi, borcun vadesinde

ödenmemesi halinde kredi veya avans veren kuruluşun yazılı talebi üzerine lisanslı depo işlet-
mesince mudiye bilgi verilmek kaydıyla borsada satılır. Bunun için, Kanunun 33 üncü maddesi
hükmü gereği mudinin yazılı izninin ürün senedinin teminat olarak gösterilmesinden önce alın-
ması gerekir.”

“Dördüncü fıkraya göre yapılan satışa ilişkin masraflar ile tahakkuk eden depolama üc-
reti düşüldükten sonra, borsa tarafından satış bedelinin mudinin kredi ve avans veren kuruluşa
olan borcunu karşılayacak kısmı bu kuruluşlara, kalan kısmı ise mudiye yedi iş günü içinde
ödenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hu-
bubat” ibaresi “Ürünler” olarak, “30” ibaresi “90” şeklinde değiştirilmiş, fıkranın sonuna aşa-
ğıdaki cümleler eklenmiş ve üçüncü fıkrasında geçen “, tür ve derecelerine” ibaresi ise “ile
ürünün depoya konulmasından önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılan analiz sonucuna” biçi-
minde değiştirilmiştir.
“Ancak, bu şekilde kabul edilecek ürün miktarı, bu ürünün depolama döneminin başlangıcını
takip eden ilk üç ay içinde merkez veya şubede o ürün için tahsis edilen depolama kapasitesinin
yüzde onunu geçemez. Bu fıkrada belirtilen geçici depolama süresi, gerekli görülmesi halinde
genel olarak veya lisanslı depo işletmesi bazında Bakanlıkça en fazla yarısı oranında arttırılıp
azaltılabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Depoda kalan son ürünlerin teslimi aşamasında, 46 ncı maddenin dördüncü fıkrası

hükmü saklı kalmak kaydıyla, doğal fire kaybı nedeniyle lisanslı depoda ürün senedinde kayıtlı
miktar ve nitelikte ürünün kalmamış olması durumunda, lisanslı depo işleticisi aynı nitelik ve
miktardaki ürünü, en geç yedi gün içerisinde piyasadan temin ederek mudiye teslim eder veya
bu ürünün başvuru tarihinden önceki son beş işlem gününde borsada oluşmuş fiyatlarının or-
talaması üzerinden mudiye ödeme yapar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ürün, hasat döneminden itibaren azami 24 ay süreyle lisanslı depolarda depolanabilir.
Ürünün depolama döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri, uygulama göz önünde bulundurularak
Bakanlıkça belirlenir. Ürünün hasat dönemi, ürün sahibinin beyanı ile gerekli analiz ve ince-
lemelerle tespit edilir.”
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“Depolama döneminin bitiminde geri alınmayan ürünler, lisanslı depo işletmesince bor-
sada satılabilir. Bu durumda, depolama ücreti ve diğer masraflar satış bedelinden düşülerek
geri kalan tutar yedi iş günü içinde ilgiliye ödenir. Bu fıkra uyarınca borsada satılan ürünlere
ilişkin düzenlenen ürün senetleri, lisanslı depo işletmesince derhal iptal edilerek mudiye ve
borsaya bilgi verilir. ”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “ya da
depolanmaya elverişsiz olması durumları” ibaresi “, depolanmaya elverişsiz olması ya da mev-
zuatta belirtilen diğer durumlar” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Yetkilendirilen ticaret borsaları
GEÇİCİ MADDE 1 – Ürün ihtisas borsası faaliyete geçinceye kadar, yeterli teknik,

kurumsal ve mali altyapıya sahip ticaret borsaları ürün senetlerinin alım satımı konusunda Ka-
nunun 3 üncü ve 5174 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Bakanlıkça yetkilendirilebilir.
Yetkilendirilen ticaret borsaları hakkında, ürün ihtisas borsasına ilişkin bu Yönetmelikte ön-
görülen düzenlemeler uygulanır.

Yetkilendirilmek üzere Bakanlığa başvuran ticaret borsasının yeterliliği, Bakanlıkça
teknik ve/veya uzman kişilerden oluşturulan en az iki üyeden müteşekkil bir komisyonca in-
celenir. Komisyonun çalışmasına ilişkin hususlarda, 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belir-
tilen komisyona ilişkin hükümler uygulanır.

Yetkilendirilen ticaret borsalarınca, 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tes-
cili Hakkında Yönetmeliğe göre alınacak tescil ücreti dışında başkaca bir ücret alınamaz.

Lisans bedelleri ve diğer ücretlere ilişkin 26 ncı madde hükümleri, yetkilendirilen ticaret
borsaları hakkında da uygulanır.

Lisanslı depo işletmesinin birden fazla yetkilendirilmiş ticaret borsası ile sözleşme ak-
detmesi durumunda, 19 uncu maddenin onuncu fıkrasına, 20 nci maddenin üçüncü fıkrasına,
43 üncü maddenin üçüncü fıkrasına ve 47 nci maddenin altıncı fıkrasına göre yapılacak işlem-
lerde, sözleşme akdedilen borsalarda ilgili ürüne ilişkin oluşan ortalama fiyatların ortalaması
baz alınır.

Ürün senetlerine ilişkin alım satımın tescili, devir ile bedelinin ödenmesi, alıcı ve satıcı
ile üçüncü şahısların haklarının korunması, yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve alım satıma
ilişkin diğer hususlar yetkilendirilen ticaret borsasının sorumluluğunda olup bu işlemler ile ta-
kas işlemlerinden doğan zararlar bu borsa tarafından tazmin edilir.

Yetkilendirilen ticaret borsaları, ürün senetlerinin alım satımı konusunda Kanun ve Ka-
nuna istinaden çıkarılan ikincil düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla idari düzenlemeler ya-
pabilir.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

8/10/2005 25960

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 26/9/2007 26655
2- 12/11/2011 28110
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
LİSANSLI DEPOCULUK TAZMİN FONU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/12/2005 tarihli ve 26030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı
Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (g) bendi yürürlükten kaldırılmış
ve (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Teminat: Kanunda ve Kanuna istinaden çıkarılan ikincil düzenlemelerde öngörülen
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi dolayısıyla meydana gelecek zararları karşılamak üzere
ilgili mevzuata göre Fona verilen nakit ve nakde çevrilebilir güvenceleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bakanlık, akdedilecek protokoller çerçevesinde, teknik bilgi ve uzmanlık isteyen ko-

nularda Fondan her türlü desteği alabilir ve işbirliğinde bulunabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “Bakanlık

ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından atanan üyelerin son beş yıl içinde
KPDS’den en az (C) düzeyinde veya yetkili kurumlarca denkliği kabul edilen dil sınavlarından
eşdeğer puanı almış olması gerekir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasında geçen “ve işlemin sonu-
cunu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Fon adına ve lehine düzenlenerek teslim edilen teminatlar, Fon ve ilgili lisanslı depo
işletmesi yetkililerinin imzalayacağı bir tutanağa bağlanır. Teminat tutanağı, Fonca hazırlanan
formatta, müteselsil sıra numaralı ve üç nüsha olarak düzenlenir. Fon, tutanağın birer nüshasını
Bakanlığa ve müracaat sahibine verir ve bir nüshasını da ilgili dosyasında muhafaza eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Sulh mümkün olmamışsa veya gerekli görülmesi durumunda Bakanlık, görevlen-
dirdiği en az üç denetim elemanı ile Bakanlığın talebi üzerine borsaca görevlendirilen iki bi-
lirkişiden oluşan heyete gerekli incelemeyi yaptırır. Lisanslı depo teminatının sorumluluk si-
gortası olarak verildiği durumlarda, borsaca heyete görevlendirilecek bilirkişilerden birinin il-
gili mevzuata göre yetkilendirilen sigorta eksperi olması zorunludur. Heyet, Bakanlık denetim
elemanlarının koordinasyonunda çalışmalarını en geç yirmi gün içinde tamamlayarak rapora
bağlar. Gerekçeli talep üzerine bu süre, Bakanlıkça on gün daha uzatılabilir.”

“f) Belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmediğinin anlaşılması üzerine, durum belge-
leriyle birlikte Fona intikal ettirilir. Fon, gecikmeksizin lisanslı depo işletmesinin mudi zararını
karşılamaya yeterli tutardaki teminatlarını çözerek mudîye öder. Bu teminatların, zararın taz-
minine yetmediği takdirde, kalan kısım mudi zararlarını karşılamak üzere Fon bünyesinde ay-
rılan kaynaklardan ödenir. Fon kaynaklarından yapılan ödeme, lisanslı depo işletmesince Fon
tarafından belirlenen sürede yatırılmazsa, varsa teminat olarak verilen ipotekler Fon tarafından
nakde çevrilerek Fona gelir kaydedilir. Fon, işlemlerin sonucunu ve teminatın durumunu Ba-
kanlığa bildirir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“Fonun ilk bütçesi ve faaliyet raporu, bu Yönetmelik ve ilgili yönergeler uyarınca yeterli
düzeyde teşkilatlanmanın oluşturulmasını müteakip düzenlenmeye başlanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 4 üncü madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – Ürün ihtisas borsası faaliyete geçinceye kadar 26 ncı maddenin

üçüncü ve dördüncü fıkralarında öngörülen usul uygulanmaz.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/12/2005 26030

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/11/2011 28110
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
PAMUK LİSANSLI DEPO YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamuk
Lisanslı Depo Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “Lisanslı depo te-
minatı” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve “Borsa” tanımında geçen “veya Bakanlıktan
ürün senedi alım satımı konusunda izin alan ticaret borsasını” ibareleri yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

“Lisanslı depo teminatı: Lisanslı depo işletmesi/işleticisinin, Kanunda ve Kanuna isti-
naden çıkarılan ikincil düzenlemelerde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi dola-
yısıyla meydana gelecek zararları karşılamak üzere Fona verdiği Bakanlık tarafından kabul
edilen ve Kanunda belirtilen nakit ve nakde çevrilebilir güvenceleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde ve (c) bendinde geçen “yerden en az 25 cm yüksekte” ibaresi “ürünlerin zarar görmesini
engelleyecek yükseklikte” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Kapalı depo olması, ancak ihtiyaç duyulduğunda pamuğun nitelik ve kalitesinin bo-
zulmaması için gerekli tedbir ve önlemlerin alınması kaydıyla açıkta on günü, sundurmada ise
yirmi günü geçmemek üzere geçici depolama tesis ve alanının da bulunması,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, dördüncü fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“Lisanslı depoda depolanan ürün için düzenlenen tartım makbuzu ve ürün senedinde
belirtilecek olan ağırlıkları saptamada kullanılacak tartı alet ve cihazları ile kantarlara ilişkin
3516 sayılı Kanuna ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak yapılan
işlem, kontrol ve denetimlerde, doğru tartım yapmadığı saptanan tartım araç ve kantarları, dü-
zeldikleri saptanıncaya kadar kullanılamaz. Tartım ve tartım makbuzunun doğru ve usulüne
uygun yapılmasından, tartıcıyla birlikte lisanslı depo işletmesi/işleticisi de sorumlu olur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ürün senetlerinin güven içinde ticaretinin ve takibinin yapılabilmesini teminen lisanslı
depo işletmesi ile borsa arasında sözleşme yapılır. Sözleşmede; ürün senetlerinin borsaya kota
ettirilmesi, hareketlerinin kontrol ve takibi, teyidi, iptali, bilgi akışının düzenli olarak sağlan-
ması, lisanslı depolardaki ürünlerin gerektiğinde her zaman veya üçer aylık dönemleri geçme-
mek üzere Bakanlıkça uygun görülecek sürelerde borsaca incelenmesi ve kontrolü ile arala-
rındaki bilgi iletişim sistemi ve Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar yer alır. Bakanlık, söz-
leşmeleri matbu olarak düzenleyebilir.”
“Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshini doğuracak bir sebebin ortaya çıkması halinde bu
durum taraflarca en geç beş işgünü içinde Bakanlığa bildirilir ve ayrıca, mudilerin zarar gör-
memesi için gerekli tedbirler alınır. Sözleşmenin feshi, söz konusu bildirimin Bakanlığa ulaştığı
tarihten itibaren otuz günlük sürenin dolmasından sonra hüküm ifade eder.’’

“Lisanslı depo işletmesi, birinci fıkradaki yükümlülüğünü de kapsayacak şekilde lisanslı
depoculuk faaliyetlerine ilişkin gerekli bilgi işlem alt yapısını oluşturur ve sertifikaları temin
eder. Oluşturulan bilgi işlem alt yapısına ilgili borsanın ve talep halinde Bakanlığın erişimi
sağlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kamu tüzel kişileri hariç, tüzel kişi ortakların serbest muhasebeci mali müşavirlerce
veya Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda yeminli mali müşavir ya da bağımsız denetim
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kuruluşlarınca düzenlenen veya onaylanan son bir yıla ait bilanço ve gelir gider tablosu ile is-
tenilen ek mali tablolarını sunmaları, ortaklık payları dikkate alınarak gerçek ve tüzel kişi or-
takların mali ve ticari itibar bakımından lisanslı depo işletmesinin itibarına zarar verebilecek
nitelikte engel bir durumlarının bulunmaması,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında geçen
“6762” ibaresi “6102” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “denetim
elemanı” ve yedinci fıkrasında geçen “Bakanlığın talebi üzerine” ibareleri yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin madde başlığı ile birinci ve üçüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetkili sınıflandırıcılarla sözleşme yükümlülüğü”
“Lisanslı depo işletmesi, depolanacak veya depolanmış ürünlerin analiz, sınıflandırma

ve belgelendirme işlemlerinin yürütülmesi için yetkili sınıflandırıcılarla sözleşme yapar. Ba-
kanlık bu sözleşmeleri matbu olarak da düzenleyebilir.”

“Sözleşme ve sözleşmede yapılacak değişiklikler ancak Bakanlık onayından sonra ge-
çerli olur. Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshini doğuracak bir sebebin ortaya çıkması ha-
linde bu durum taraflarca en geç beş işgünü içinde Bakanlığa bildirilir ve ayrıca mudilerin
zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınır. Sözleşmenin feshi, söz konusu bildirimin Bakan-
lığa ulaştığı tarihten itibaren otuz günlük sürenin dolmasından sonra hüküm ifade eder.’’

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde, beşinci fıkrasında geçen “yönetimince” ibaresi “tarafından” olarak ve onuncu fık-
rasında geçen “Standart 1-beyaz” ibaresi “Beyaz Standart-1” biçiminde değiştirilmiştir.

“İstenen teminat tutarına eşit nakit para, banka teminat mektubu, gayrimenkul rehni
veya sorumluluk sigortası, mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde temer-
rüde düşülmesi halinde Fona bu tür teminatı alış, satış, düzenleme ve transfer gibi her türlü ta-
sarrufta bulunma yetkisi veren bir gayri kabili rücu yetki belgesiyle birlikte verilir.”

“Banka teminat mektubunun, Bakanlıkça kabul edilen Türkiye’de yerleşik bir bankadan
alınması, vazgeçilmesi olanaksız ve kesin olması gerekir. Sorumluluk sigortasının, lisanslı de-
polarda depolanan ürünlerin mevzuatta öngörülen şekilde mudiye teslim edilmemesi rizikosu
dahil, lisanslı depo işletmesi/işleticisinin Kanunda ve Kanuna istinaden çıkarılan ikincil dü-
zenlemelerde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi dolayısıyla meydana gelecek
zararları karşılayacak mahiyette olması şarttır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“ Lisanslı depo işleticisi, lisans koşulu olarak işletme tesisleri ve lisanslı depoculuk faa-
liyeti kapsamında depoladığı ürünler için; hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili su
basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kayması, kara,
deniz veya hava araç çarpması ve benzeri diğer rizikolara karşı sigorta yaptırmak zorundadır.”
“Ancak, ürün senetlerinin teminat olarak gösterildiği hallerde kredi veya avans veren kuruluşun
hakları saklıdır.”

“Lisanslı depo teminatının sorumluluk sigortası olarak verilmesi halinde, bu sigorta ile
birinci fıkrada belirtilen sigortaların aynı sigorta şirketine yaptırılması zorunludur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “yaptı-
racağı” ibaresinden sonra gelmek üzere “her türlü inceleme ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.
“Tartıcı, tartım işlemleri ve araçlarının mevzuata uygun, düzenli ve sağlıklı bir şekilde

yürütülmesi ve kullanılmasına engel teşkil edebilecek hususları derhal lisanslı depo işletmesine
bildirmekle yükümlüdür.”

18 Ocak 2013 – Sayı : 28532                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 39



MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (h) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Çırçır prese fabrikası sicil ve parti nosu,”
“h) Balyanın veya parti pamuğun brüt ve net ağırlığı,”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde ge-

çen “, "Kredi” ibaresi “veya avans alınmışsa, "Kredi/Avans” biçiminde, (i) bendinde geçen
“hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili su basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık ile
bunlara ilaveten lisans sırasında Bakanlıkça istenmişse fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kay-
ması, araç çarpması gibi” ibaresi “hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili su basması,
sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kayması, kara, deniz veya
hava araç çarpması ve benzeri” biçiminde, (k) bendinde geçen “Ay ve yıl” ibaresi “Yıl” biçi-
minde, (j) ve (m) bentleri ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra ek-
lenmiştir.

“j) Pamuğun üretildiği yer, çırçırlama şekli, grubu, sınıfı, tipi veya standardı, analiz ve
sınıflandırma belgesinin tarihi ve numarası, ürünün ağırlığı, diğer ürünlerle karıştırılmadan
ayrı depolanan ürünlerde ayrıca çırçır işletmesi ve ambalaj kodu,”

“m) Ürünün kaç balyadan meydana geldiği.”
“Bakanlık, ürün senedini matbu olarak düzenlemeye yetkilidir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Kredi veya avans karşılığında teminat olarak gösterilen ürün senedi, borcun vadesinde

ödenmemesi halinde kredi veya avans veren kuruluşun yazılı talebi üzerine lisanslı depo işlet-
mesince mudiye bilgi verilmek kaydıyla borsada satılır. Bunun için, Kanunun 33 üncü maddesi
hükmü gereği mudinin yazılı izninin ürün senedinin teminat olarak gösterilmesinden önce alın-
ması gerekir.”

“Dördüncü fıkraya göre yapılan satışa ilişkin masraflar ile tahakkuk eden depolama üc-
reti düşüldükten sonra, borsa tarafından satış bedelinin mudinin kredi ve avans veren kuruluşa
olan borcunu karşılayacak kısmı bu kuruluşlara, kalan kısmı ise mudiye yedi iş günü içinde
ödenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin beşinci fıkrasında geçen “hü-
kümlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “, söz konusu Yönetmelikte hüküm bulunmayan
hallerde ise numune almaya ilişkin ilgili tebliğ hükümlerine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve maddeye aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

“Pamuğun tartılması, depolanması, prim ve indirim tarifesi”
“Pamuk, mudinin talebi üzerine, aynı cins, sınıf ve kalitedeki diğer pamuklarla karış-

tırılarak depolanabilir. Balyaların standart net ağırlığı, uygulama göz önünde bulundurularak
Bakanlıkça belirlenir. Her balyanın standart net ağırlığı ürün senedinde gösterilir ve ürünün bu
şekilde depolandığı belirtilir. Bu ürünlerin lisanslı depoya kabulünde veya geri alınmasında
aşağıdaki şekilde hareket edilir:

a) Depoya kabul edilen balyanın, standart net ağırlığın altında olması halinde mudi ta-
rafından lisanslı depo işletmesine, üzerinde olması halinde ise lisanslı depo işletmesi tarafından
mudiye aradaki ağırlık farkından doğan bedel ürünün depoya kabul edildiği tarihte o ürüne
ilişkin borsada oluşan ortalama fiyat baz alınarak ödenir.

b) Depodan geri alınan balyanın, standart net ağırlığın altında olması halinde lisanslı
depo işletmesi tarafından mudiye, üzerinde olması halinde ise mudi tarafından lisanslı depo
işletmesine aradaki ağırlık farkından doğan bedel ürünün depodan geri alındığı tarihte o ürüne
ilişkin borsada oluşan ortalama fiyat baz alınarak ödenir.
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Diğer ürünlerle karıştırılarak depolanan ürünün mudiye tesliminde ortaya çıkabilecek
küçük kalite farklılıkları prim ve indirim tarifesine göre tazmin edilir. Prim ve indirim tarifesi
ve bu tarifede yapılacak değişiklikler lisanslı depo işletmesince hazırlanır ve borsanın görüşü
alınarak Bakanlıkça onaylanır. Ürünün tesliminde küçük kalite farklılıkları çıkmış ve bunlar
prim ve indirim tarifesindeki oranları aşmamış ise, prim ve indirim tarifesindeki kabul edilebilir
sınırlar içerisindeki değerlere göre;

a) Mudinin lisanslı depodan teslim aldığı ürün, teslim ettiğinden kaliteli çıkar ise, mudi
tarafından ürünün sınıf ve derecesine göre teslim tarihinde borsada oluşan ortalama fiyat baz
alınarak, lisanslı depo işleticisine kalite farklılığından doğan fiyat farkı indirim tarifesi olarak
ödenir.

b) Mudinin lisanslı depoya teslim ettiği ürün, teslim aldığından kaliteli çıkar ise, lisanslı
depo işleticisince ürünün sınıf ve derecesine göre teslim tarihinde borsada oluşan ortalama
fiyat baz alınarak, mudiye kalite farklılığından doğan fiyat farkı prim olarak ödenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30”
ibaresi “90” şeklinde değiştirilmiş, fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş ve üçüncü fık-
rasında geçen “iliştirilir ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “ürünün depoya konulmasından
önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılan analiz sonucuna ilişkin bilgiler” ibaresi eklenmiştir.
“Ancak, bu şekilde kabul edilecek ürün miktarı, bu ürünün depolama döneminin başlangıcını
takip eden ilk üç ay içinde merkez veya şubede o ürün için tahsis edilen depolama kapasitesinin
yüzde onunu geçemez. Bu fıkrada belirtilen geçici depolama süresi, gerekli görülmesi halinde
genel olarak veya lisanslı depo işletmesi bazında Bakanlıkça en fazla yarısı oranında arttırılıp
azaltılabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, pa-
muğun depolandığı depo, depo ünitesi ve bölüm numarasının ve en son balya tanıtım numara-
sının” ibaresi “ve balya tanıtım numarasının” biçiminde, ikinci fıkrasında geçen “Ek-1’de gös-
terildiği şekilde, pamuk” ibaresi “Pamuk” biçiminde ve “, tartım makbuzunda ve ürün senedi
numarasında” ibaresi “ve tartım makbuzunda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
geçen “bu fıkranın (b) bendinde yer alan durumlar hariç, balya numarası kolayca görülecek ve
balyalar” ibaresi ile (b) bendinde geçen “bireysel balya numaraları belirtilmeksizin” ibaresi
yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinde geçen “aynı mudiye ait aynı veya benzer sınıf ve dere-
celerdeki” ibaresi “bu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“Diğer ürünlerle karıştırılmadan depolanan ürünler lisanslı depodan aynı orijinal ürün
şeklinde; aynı cins, sınıf ve kalitedeki diğer ürünlerle karıştırılarak depolanan ürünler ise ilk
giren ilk çıkar metoduyla mudilere teslim edilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş
ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“İkinci fıkrada belirtilen etkenlere göre değişen oranda ürünün doğası gereği ortaya çı-
kabilecek fire kaybı karşısında, lisanslı depo işletmesinin 40 ıncı maddenin dördüncü fıkrası
hükmüne göre ürünü teslim etmesinden doğabilecek zararları gidermek üzere lisanslı depo
ücret tarifesinde “fire ücreti” olarak bir ücret konulabilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“Pamuk, iki dönem halinde, hasat döneminden itibaren azami 24 ay süreyle lisanslı de-
polarda depolanabilir. Pamuğun depolama döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri, uygulama göz
önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenir. Bir dönem depolanan pamuğun ikinci dönemde
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de depolanabilmesi için ilk dönem sona ermeden en çok bir ay önce ürünün yeniden analiz
edilmesi ve yeni analiz değerlerine göre o ürün için yeni bir ürün senedinin düzenlenmesi ge-
rekir. Pamuğun hasat dönemi, balya üzerindeki etiket bilgilerinden tespit edilir.”

“Depolama döneminin bitiminde geri alınmayan ürünler, lisanslı depo işletmesince bor-
sada satılabilir. Bu durumda, depolama ücreti ve diğer masraflar satış bedelinden düşülerek
geri kalan tutar yedi iş günü içinde ilgiliye ödenir. Bu fıkra uyarınca borsada satılan ürünlere
ilişkin düzenlenen ürün senetleri, lisanslı depo işletmesince derhal iptal edilerek mudiye ve
borsaya bilgi verilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “ya da
depolanmaya elverişsiz olması durumları” ibaresi “, depolanmaya elverişsiz olması ya da mev-
zuatta belirtilen diğer durumlar” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Yetkilendirilen ticaret borsaları
GEÇİCİ MADDE 1 – Ürün ihtisas borsası faaliyete geçinceye kadar, yeterli teknik,

kurumsal ve mali altyapıya sahip ticaret borsaları ürün senetlerinin alım satımı konusunda Ka-
nunun 3 üncü ve 5174 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Bakanlıkça yetkilendirilebilir.
Yetkilendirilen ticaret borsaları hakkında, ürün ihtisas borsasına ilişkin bu Yönetmelikte ön-
görülen düzenlemeler uygulanır.

Yetkilendirilmek üzere Bakanlığa başvuran ticaret borsasının yeterliliği, Bakanlıkça
teknik ve/veya uzman kişilerden oluşturulan en az iki üyeden müteşekkil bir komisyonca in-
celenir. Komisyonun çalışmasına ilişkin hususlarda, 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belir-
tilen komisyona ilişkin hükümler uygulanır.

Yetkilendirilen ticaret borsalarınca, 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tes-
cili Hakkında Yönetmeliğe göre alınacak tescil ücreti dışında başkaca bir ücret alınamaz.

Lisans bedelleri ve diğer ücretlere ilişkin 26 ncı madde hükümleri, yetkilendirilen ticaret
borsaları hakkında da uygulanır.

Lisanslı depo işletmesinin birden fazla yetkilendirilmiş ticaret borsası ile sözleşme ak-
detmesi durumunda, 19 uncu maddenin onuncu fıkrasına, 20 nci maddenin üçüncü fıkrasına
ve 40 ıncı maddenin beşinci fıkrasına göre yapılacak işlemlerde, sözleşme akdedilen borsalarda
ilgili ürüne ilişkin oluşan ortalama fiyatların ortalaması baz alınır.

Ürün senetlerine ilişkin alım satımın tescili, devir ile bedelinin ödenmesi, alıcı ve satıcı
ile üçüncü şahısların haklarının korunması, yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve alım satıma
ilişkin diğer hususlar yetkilendirilen ticaret borsasının sorumluluğunda olup bu işlemler ile ta-
kas işlemlerinden doğan zararlar bu borsa tarafından tazmin edilir.

Yetkilendirilen ticaret borsaları, ürün senetlerinin alım satımı konusunda Kanun ve Ka-
nuna istinaden çıkarılan ikincil düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla idari düzenlemeler ya-
pabilir.”

MADDE 26 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/10/2005 25960

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 26/9/2007 26655
2- 31/7/2009 27305
3- 12/11/2011 28110
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
YETKİLİ SINIFLANDIRICILARIN LİSANS ALMA, FAALİYET VE

DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkili
Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü madde-
sinin birinci fıkrasında geçen “hububat, bakliyat, pamuk, tütün, fındık, yağlı tohumlar, bitkisel
yağlar, şeker, su ve et ürünleri gibi” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin madde başlığı ve birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Lisanslı depo işletmeleriyle sözleşme yükümlülüğü ve bilgi işlem donanımı”
“Yetkili sınıflandırıcılar, lisanslı depolara tevdi olunan veya depodan teslim edilen ta-

rımsal ürünlerin analiz, sınıflandırma ve belgelendirme işlemlerinin yürütülmesi için lisanslı
depo işletmeleriyle sözleşme yapar. Bakanlık bu sözleşmeleri matbu olarak da düzenleyebilir.”

“Sözleşme ve sözleşmede yapılacak değişiklikler ancak Bakanlık onayından sonra ge-
çerli olur. Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshini doğuracak bir sebebin ortaya çıkması ha-
linde bu durum taraflarca en geç beş işgünü içinde Bakanlığa bildirilir ve ayrıca mudilerin
zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınır. Sözleşmenin feshi, söz konusu bildirimin Bakan-
lığa ulaştığı tarihten itibaren otuz günlük sürenin dolmasından sonra hüküm ifade eder.

Yetkili sınıflandırıcılar, yetkili sınıflandırıcılık faaliyetine ilişkin gerekli bilgi işlem alt
yapısını oluşturur ve sertifikaları temin eder. Oluşturulan bilgi işlem alt yapısına ilgili kuruluşlar
nezdindeki sistemlerin entegrasyonu ve talep halinde Bakanlığın erişimi sağlanır.’’

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Lisanslı depo işletmeleri ve bunların ticaret borsaları haricindeki ortakları, yetkili sı-

nıflandırıcılara ortak olamaz, bu işletmelerin ortakları ve yöneticileri de yetkili sınıflandırıcı-
larda yönetici olarak görev alamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) ve (p) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında geçen “Bakan Oluru ile,” ve sekizinci fık-
rasında geçen “Bakanlığın talebi üzerine” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağı-
daki fıkra eklenmiştir.

“o) Yetkili sınıflandırıcının tesis ve cihazlarının hırsızlık, yangın, duman, infilak, dep-
rem, dahili su basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kay-
ması, kara, deniz veya hava araç çarpması ve benzeri diğer rizikolara karşı yapılmış sigorta
poliçesi,”

“p) Kanunda ve Kanuna istinaden çıkarılan ikincil düzenlemelerde öngörülen yüküm-
lülüklerin yerine getirilmemesi dolayısıyla meydana gelecek zararları karşılamak üzere, Ka-
nunda öngörülen Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu lehine düzenlenmiş Bakanlık tarafından
belirlenen ve kabul edilen asgari 100.000 TL tutarında nakit ve nakde çevrilebilir teminat ile
Fona bu teminatı alış, satış, düzenleme ve transfer gibi her türlü tasarrufta bulunma yetkisi
veren bir gayri kabili rücu yetki belgesi,”

“Yetkili sınıflandırıcı teminatına ilişkin bu Yönetmelikte öngörülmeyen durumlarda,
Kanuna istinaden çıkarılan ilgili yönetmeliklerdeki lisanslı depo teminatına ilişkin hükümler
uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “yaptıra-
cağı” ibaresinden sonra gelmek üzere “her türlü inceleme ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü
cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde geçen
“sınırları” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kalibrasyon kontrolünün yapıldığı” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde geçen
“ay ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “3” ibaresi
“1” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında geçen “3 işgünlük” ibaresi ise yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin madde başlığı ve birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ürünün depodan tesliminde yapılacak analiz ve itiraz”
“Mudi, analiz ücretini ödemek kaydıyla ürünün lisanslı depodan tesliminde analiz edil-

mesini talep edebilir. Mudinin talebi üzerine veya doğrudan ürün, lisanslı depo işletmesi tara-
fından yetkili sınıflandırıcıya analiz ettirilir. Analiz sonucunda düzenlenen analiz ve sınıflan-
dırma belgesine, mudi yazılı olarak itiraz edebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “ürün sa-
hibini haklı çıkaracak şekilde farklılık gösterdiği durumlar hariç,” ve “veya lisanslı depo ücret
tarifesi” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında geçen “en az”
ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci cümleden sonra gelmek üzere “Yetkili sınıflandırıcı te-
minatının sorumluluk sigortası olarak verildiği durumlarda, borsaca heyete görevlendirilecek
bilirkişilerden birinin ilgili mevzuata göre yetkilendirilen sigorta eksperi olması zorunludur.”
cümlesi eklenmiş, “on beş” ibaresi “yirmi” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında geçen “te-
minat ya da mali sorumluluk sigortasına” ibaresi ise “teminatına” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (j) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında geçen “Bakanlığın talebi üzerine” ibaresi
yürürlükten kaldırılmış ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“i) Referans yetkili sınıflandırıcının tesis ve cihazlarının hırsızlık, yangın, duman, in-
filak, deprem, dahili su basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, kar ağırlığı, yıldırım,
yer kayması, kara, deniz veya hava araç çarpması ve benzeri diğer rizikolara karşı yapılmış si-
gorta poliçesi veya sureti,

j) Kanunda ve Kanuna istinaden çıkarılan ikincil düzenlemelerde öngörülen yükümlü-
lüklerin yerine getirilmemesi dolayısıyla meydana gelecek zararları karşılamak üzere, Kanunda
öngörülen Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu lehine düzenlenmiş Bakanlık tarafından belirlenen
ve kabul edilen asgari 200.000 TL tutarında nakit ve nakde çevrilebilir teminat ile Fona bu te-
minatı alış, satış, düzenleme ve transfer gibi her türlü tasarrufta bulunma yetkisi veren bir gayri
kabili rücu yetki belgesi,”

“Referans yetkili sınıflandırıcı teminatına ilişkin bu Yönetmelikte öngörülmeyen du-
rumlarda, Kanuna istinaden çıkarılan ilgili yönetmeliklerdeki lisanslı depo teminatına ilişkin
hükümler uygulanır.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

8/10/2005 25960

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/7/2009 27305
2- 12/11/2011 28110
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ZEYTİN LİSANSLI DEPO YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/12/2010 tarihli ve 27775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zeytin

Lisanslı Depo Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen “veya

Bakanlıktan ürün senedi alım satımı konusunda izin alan ticaret borsasını” ibareleri yürürlükten

kaldırılmış ve (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Lisanslı depo teminatı: Lisanslı depo işletmesi/işleticisinin, Kanunda ve Kanuna is-

tinaden çıkarılan ikincil düzenlemelerde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi do-

layısıyla meydana gelecek zararları karşılamak üzere Fona verdiği Bakanlık tarafından kabul

edilen ve Kanunda belirtilen nakit ve nakde çevrilebilir güvenceleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, dördüncü fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Lisanslı depoda depolanan ürün için düzenlenen tartım makbuzu ve ürün senedinde

belirtilecek olan ağırlıkları saptamada kullanılacak tartı alet ve cihazları ile kantarlara ilişkin

3516 sayılı Kanuna ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak yapılan

işlem, kontrol ve denetimlerde, doğru tartım yapmadığı saptanan tartım araç ve kantarları, dü-

zeldikleri saptanıncaya kadar kullanılamaz. Tartım ve tartım makbuzunun doğru ve usulüne

uygun yapılmasından, tartıcıyla birlikte lisanslı depo işletmesi/işleticisi de sorumlu olur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“(1) Ürün senetlerinin güven içinde ticaretinin ve takibinin yapılabilmesini teminen li-

sanslı depo işletmesi ile borsa arasında sözleşme yapılır. Sözleşmede; ürün senetlerinin borsaya

kota ettirilmesi, hareketlerinin kontrol ve takibi, teyidi, iptali, bilgi akışının düzenli olarak sağ-

lanması, lisanslı depolardaki ürünlerin gerektiğinde her zaman veya üçer aylık dönemleri geç-

memek üzere Bakanlıkça uygun görülecek sürelerde borsaca incelenmesi ve kontrolü ile ara-

larındaki bilgi iletişim sistemi ve Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar yer alır. Bakanlık,

sözleşmeleri matbu olarak düzenleyebilir.”

“Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshini doğuracak bir sebebin ortaya çıkması halinde bu

durum, taraflarca en geç beş işgünü içinde Bakanlığa bildirilir ve ayrıca mudilerin zarar gör-

memesi için gerekli tedbirler alınır. Sözleşmenin feshi, söz konusu bildirimin Bakanlığa ulaştığı

tarihten itibaren otuz günlük sürenin dolmasından sonra hüküm ifade eder.’’

“(3) Lisanslı depo işletmesi, birinci fıkradaki yükümlülüğünü de kapsayacak şekilde

lisanslı depoculuk faaliyetlerine ilişkin gerekli bilgi işlem alt yapısını oluşturur ve sertifikaları

temin eder. Oluşturulan bilgi işlem alt yapısına ilgili borsanın ve talep halinde Bakanlığın eri-

şimi sağlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kamu tüzel kişileri hariç, tüzel kişi ortakların serbest muhasebeci mali müşavirlerce

veya Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda yeminli mali müşavir ya da bağımsız denetim
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kuruluşlarınca düzenlenen veya onaylanan son bir yıla ait bilanço ve gelir gider tablosu ile is-

tenilen ek mali tablolarını sunmaları, ortaklık payları dikkate alınarak gerçek ve tüzel kişi or-

takların mali ve ticari itibar bakımından lisanslı depo işletmesinin itibarına zarar verebilecek

nitelikte engel bir durumlarının bulunmaması,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında geçen

“29/6/1956 tarihli ve 6762” ibaresi “6102” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “denetim

elemanı,” ve yedinci fıkrasında geçen “Bakanlığın talebi üzerine” ibareleri yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin madde başlığı ile birinci ve üçüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetkili sınıflandırıcılarla sözleşme yükümlülüğü”
“(1) Lisanslı depo işletmesi, depolanacak veya depolanmış ürünlerin analiz, sınıflan-

dırma ve belgelendirme işlemlerinin yürütülmesi için yetkili sınıflandırıcılarla sözleşme yapar.
Bakanlık bu sözleşmeleri matbu olarak da düzenleyebilir.”

“(3) Sözleşme ve sözleşmede yapılacak değişiklikler ancak Bakanlık onayından sonra
geçerli olur. Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshini doğuracak bir sebebin ortaya çıkması
halinde bu durum taraflarca en geç beş işgünü içinde Bakanlığa bildirilir ve ayrıca mudilerin
zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınır. Sözleşmenin feshi, söz konusu bildirimin Bakan-
lığa ulaştığı tarihten itibaren otuz günlük sürenin dolmasından sonra hüküm ifade eder.’’

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde, beşinci fıkrasında geçen “yönetimince” ibaresi ise “tarafından” olarak değiştiril-
miştir.

“(2) İstenen teminat tutarına eşit nakit para, banka teminat mektubu, gayrimenkul rehni
veya sorumluluk sigortası, mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde temer-
rüde düşülmesi halinde Fona bu tür teminatı alış, satış, düzenleme ve transfer gibi her türlü ta-
sarrufta bulunma yetkisi veren bir gayri kabili rücu yetki belgesiyle birlikte verilir.”

“(3) Banka teminat mektubunun, Bakanlıkça kabul edilen Türkiye’de yerleşik bir ban-
kadan alınması, vazgeçilmesi olanaksız ve kesin olması gerekir. Sorumluluk sigortasının, li-
sanslı depolarda depolanan ürünlerin mevzuatta öngörülen şekilde mudiye teslim edilmemesi
rizikosu dahil, lisanslı depo işletmesi/işleticisinin Kanunda ve Kanuna istinaden çıkarılan ikincil
düzenlemelerde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi dolayısıyla meydana gelecek
zararları karşılayacak mahiyette olması şarttır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve maddeye aşağıdaki sekizinci
fıkra eklenmiştir.

“(1) Lisanslı depo işleticisi, lisans koşulu olarak işletme tesisleri ve lisanslı depoculuk
faaliyeti kapsamında depoladığı ürünler için; hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili
su basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kayması, kara,
deniz veya hava araç çarpması ve benzeri diğer rizikolara karşı sigorta yaptırmak zorundadır.”
“Ancak, ürün senetlerinin teminat olarak gösterildiği hallerde kredi veya avans veren kuruluşun
hakları saklıdır.”

“(8) Lisanslı depo teminatının sorumluluk sigortası olarak verilmesi halinde, bu sigorta
ile birinci fıkrada belirtilen sigortaların aynı sigorta şirketine yaptırılması zorunludur.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “yaptı-
racağı” ibaresinden sonra gelmek üzere “her türlü inceleme ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra ilave edil-
miştir.

“(3) Tartıcı, tartım işlemleri ve araçlarının mevzuata uygun, düzenli ve sağlıklı bir şe-
kilde yürütülmesi ve kullanılmasına engel teşkil edebilecek hususları derhal lisanslı depo iş-
letmesine bildirmekle yükümlüdür.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “aynı
miktar, tip, çeşit, sınıf, işleme ve piyasaya sunuş şekli ile kalibresinde” ibaresi “kabul edilebilir
kalite ve kalibraj kaybı cetvelindeki değerler ile fire tespit komisyonunca belirlenen azami fire
değerleri içerisinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde
geçen “, ‘kredi” ibaresi “veya avans alınmışsa, ‘Kredi/Avans” biçiminde, (ğ) bendinde geçen
“hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili su basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık ile
bunlara ilaveten lisans sırasında Bakanlıkça istenmişse fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kay-
ması, araç çarpması gibi” ibaresi “hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili su basması,
sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kayması, kara, deniz veya
hava araç çarpması ve benzeri” biçiminde, (h) bendinde geçen “analiz sonuçları” ibaresi “analiz
ve sınıflandırma belgesinin tarihi ve nosu” biçiminde, (ı) bendinde geçen “Ay ve yıl” ibaresi
“Yıl” biçiminde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki ibare üçüncü fıkra olarak eklenmiştir.

“(3) Bakanlık, ürün senedini matbu olarak düzenlemeye yetkilidir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(4) Kredi veya avans karşılığında teminat olarak gösterilen ürün senedi, borcun vade-

sinde ödenmemesi halinde kredi veya avans veren kuruluşun yazılı talebi üzerine lisanslı depo
işletmesince mudiye bilgi verilmek kaydıyla borsada satılır. Bunun için, Kanunun 33 üncü
maddesi hükmü gereği mudinin yazılı izninin ürün senedinin teminat olarak gösterilmesinden
önce alınması gerekir.”

“(5) Dördüncü fıkraya göre yapılan satışa ilişkin masraflar ile tahakkuk eden depolama
ücreti düşüldükten sonra, borsa tarafından satış bedelinin mudinin kredi ve avans veren kuruluşa
olan borcunu karşılayacak kısmı bu kuruluşlara, kalan kısmı ise mudiye yedi iş günü içinde
ödenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tip
(olgunluk derecesi), çeşit, sınıf” ibaresi “çeşit/tip (olgunluk derecesi), sınıf/kalibre” biçiminde,
dördüncü fıkrasında geçen “tip, çeşit, sınıf, kalibre” ibaresi “tip/çeşit, sınıf/kalibre” biçiminde
değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çiftçi
kayıt defteri ve reçetesi bulunan veya yapılacak pestisit analizinin sonucuna göre uygun olan”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30”
ibaresi “180” şeklinde değiştirilmiş, fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş ve üçüncü
fıkrasında geçen “, tür ve kalibrelerine” ibaresi ise “ile ürünün depoya konulmasından önce
yetkili sınıflandırıcılarca yapılan analiz sonucuna” biçiminde değiştirilmiştir.

18 Ocak 2013 – Sayı : 28532                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 47



“Ancak, bu şekilde kabul edilecek ürün miktarı, bu ürünün depolama döneminin başlangıcını
takip eden ilk üç ay içinde merkez veya şubede o ürün için tahsis edilen depolama kapasitesinin
yüzde onunu geçemez. Bu fıkrada belirtilen geçici depolama süresi, gerekli görülmesi halinde
genel olarak veya lisanslı depo işletmesi bazında Bakanlıkça en fazla yarısı oranında arttırılıp
azaltılabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde,
üçüncü fıkrasında geçen “küçük kalite” ibaresi “kabul edilemez kalite ve kalibraj” biçiminde
değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde geçen “kaliteli” ibarelerinden sonra gel-
mek üzere “ve/veya üst kalibrede” ibareleri, “kalite” ibarelerinden sonra gelmek üzere ise
“ve/veya kalibraj” ibareleri eklenmiştir.

“(1) Lisanslı depo işletmesi, aynı dönemde hasat edilen aynı tip/çeşit, sınıf/kalibredeki
zeytinleri karıştırarak depolayabilir. Bu durumda, depolamak üzere kabul ettiği ürünü her hasat
dönemi öncesinde hazırlayarak Bakanlığın onayını alıp ilan ettiği cetveldeki kabul edilebilir
kalite ve kalibraj kaybı değerleri içerisinde geri vermesi esastır. Ürünün mudiye tesliminde or-
taya çıkabilecek kabul edilemez kalite ve kalibraj farklılıkları ise prim ve indirim tarifesine
göre tazmin edilir. Prim ve indirim tarifesi ve bu tarifede yapılacak değişiklikler lisanslı depo
işletmesince hazırlanır ve borsanın görüşü alınarak Bakanlıkça onaylanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
geçen “tip, çeşit, sınıf ve kalibresine” ibaresi “tip/çeşit, sınıf/kalibresine” biçiminde, “tip, çeşit,
sınıf ve kalibresinden” ibaresi ise “tip/çeşit, sınıf/kalibresinden” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ürünlerin aynı tip/çeşit, sınıf/kalibredeki diğer ürünlerle karıştırılarak depolanması
halinde, lisanslı depo işletmesinin depolamak üzere kabul ettiği ürünü ürün senedinde belirtilen
ve depolama süresine göre fire tespit komisyonunca belirlenen azami fire oranını düşerek geri
vermesi esastır.”

“(2) Ürünlerin diğer ürünlerle karıştırılmadan ayrı olarak depolanması halinde, lisanslı
depodan aynı orijinal ürün teslim edilir. Bu durumda üründeki fire miktarının fire tespit ko-
misyonunca belirlenen azami fire oranını aşmaması esastır. Mudi, belirlenen azami fire oranını
aşmayan ürünü teslim almaktan kaçınamaz.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Türk Gıda Kodeksinde tanımlanan siyah ve rengi dönük zeytin, hasat döneminden
itibaren azami 16 ay; yeşil zeytin ise hasat döneminden itibaren azami 12 ay süresince lisanslı
depolarda depolanabilir. Ürünün depolama döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri, uygulama
göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenir. Ürünün hasat dönemi, ürün sahibinin beyanı
ile gerekli analiz ve incelemelerle tespit edilir.”

“(3) Depolama döneminin bitiminde geri alınmayan ürünler, lisanslı depo işletmesince
borsada satılabilir. Bu durumda, depolama ücreti ve diğer masraflar satış bedelinden düşülerek
geri kalan tutar yedi iş günü içinde ilgiliye ödenir. Bu fıkra uyarınca borsada satılan ürünlere
ilişkin düzenlenen ürün senetleri, lisanslı depo işletmesince derhal iptal edilerek mudiye ve
borsaya bilgi verilir.”
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MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “ya da

depolanmaya elverişsiz olması durumları” ibaresi “, depolanmaya elverişsiz olması ya da mev-

zuatta belirtilen diğer durumlar” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yetkilendirilen ticaret borsaları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ürün ihtisas borsası faaliyete geçinceye kadar, yeterli teknik,

kurumsal ve mali altyapıya sahip ticaret borsaları ürün senetlerinin alım satımı konusunda Ka-

nunun 3 üncü ve 5174 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Bakanlıkça yetkilendirilebilir.

Yetkilendirilen ticaret borsaları hakkında, ürün ihtisas borsasına ilişkin bu Yönetmelikte ön-

görülen düzenlemeler uygulanır.

(2) Yetkilendirilmek üzere Bakanlığa başvuran ticaret borsasının yeterliliği, Bakanlıkça

teknik ve/veya uzman kişilerden oluşturulan en az iki üyeden müteşekkil bir komisyonca in-

celenir. Komisyonun çalışmasına ilişkin hususlarda, 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belir-

tilen komisyona ilişkin hükümler uygulanır.

(3) Yetkilendirilen ticaret borsalarınca, 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanan Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tes-

cili Hakkında Yönetmeliğe göre alınacak tescil ücreti dışında başkaca bir ücret alınamaz.

(4) Lisans bedelleri ve diğer ücretlere ilişkin 26 ncı madde hükümleri, yetkilendirilen

ticaret borsaları hakkında da uygulanır.

(5) Lisanslı depo işletmesinin birden fazla yetkilendirilmiş ticaret borsası ile sözleşme

akdetmesi durumunda, 19 uncu maddenin onbirinci fıkrasına, 20 nci maddenin üçüncü fıkrasına

ve 43 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılacak işlemlerde, sözleşme akdedilen borsa-

larda ilgili ürüne ilişkin oluşan ortalama fiyatların ortalaması baz alınır.

(6) Ürün senetlerine ilişkin alım satımın tescili, devir ile bedelinin ödenmesi, alıcı ve

satıcı ile üçüncü şahısların haklarının korunması, yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve alım

satıma ilişkin diğer hususlar yetkilendirilen ticaret borsasının sorumluluğunda olup bu işlemler

ile takas işlemlerinden doğan zararlar bu borsa tarafından tazmin edilir.

(7) Yetkilendirilen ticaret borsaları, ürün senetlerinin alım satımı konusunda Kanun ve

Kanuna istinaden çıkarılan ikincil düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla idari düzenlemeler

yapabilir.”

MADDE 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/12/2010 27775

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/11/2011 28110
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ZEYTİNYAĞI LİSANSLI DEPO YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/12/2010 tarihli ve 27775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zeytinyağı
Lisanslı Depo Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen “veya
Bakanlıktan ürün senedi alım satımı konusunda izin alan ticaret borsasını” ibareleri yürürlükten
kaldırılmış ve (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Lisanslı depo teminatı: Lisanslı depo işletmesi/işleticisinin, Kanunda ve Kanuna is-
tinaden çıkarılan ikincil düzenlemelerde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi do-
layısıyla meydana gelecek zararları karşılamak üzere Fona verdiği Bakanlık tarafından kabul
edilen ve Kanunda belirtilen nakit ve nakde çevrilebilir güvenceleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, dördüncü fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Lisanslı depoda depolanan ürün için düzenlenen tartım makbuzu ve ürün senedinde
belirtilecek olan ağırlıkları saptamada kullanılacak tartı alet ve cihazları ile kantarlara ilişkin
3516 sayılı Kanuna ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak yapılan
işlem, kontrol ve denetimlerde, doğru tartım yapmadığı saptanan tartım araç ve kantarları, dü-
zeldikleri saptanıncaya kadar kullanılamaz. Tartım ve tartım makbuzunun doğru ve usulüne
uygun yapılmasından, tartıcıyla birlikte lisanslı depo işletmesi/işleticisi de sorumlu olur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“(1) Ürün senetlerinin güven içinde ticaretinin ve takibinin yapılabilmesini teminen li-
sanslı depo işletmesi ile borsa arasında sözleşme yapılır. Sözleşmede; ürün senetlerinin borsaya
kota ettirilmesi, hareketlerinin kontrol ve takibi, teyidi, iptali, bilgi akışının düzenli olarak sağ-
lanması, lisanslı depolardaki ürünlerin gerektiğinde her zaman veya üçer aylık dönemleri geç-
memek üzere Bakanlıkça uygun görülecek sürelerde borsaca incelenmesi ve kontrolü ile ara-
larındaki bilgi iletişim sistemi ve Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar yer alır. Bakanlık,
sözleşmeleri matbu olarak düzenleyebilir.”

“Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshini doğuracak bir sebebin ortaya çıkması halinde bu
durum, taraflarca en geç beş işgünü içinde Bakanlığa bildirilir ve ayrıca mudilerin zarar gör-
memesi için gerekli tedbirler alınır. Sözleşmenin feshi, söz konusu bildirimin Bakanlığa ulaştığı
tarihten itibaren otuz günlük sürenin dolmasından sonra hüküm ifade eder.’’

“(3) Lisanslı depo işletmesi, birinci fıkradaki yükümlülüğünü de kapsayacak şekilde
lisanslı depoculuk faaliyetlerine ilişkin gerekli bilgi işlem alt yapısını oluşturur ve sertifikaları
temin eder. Oluşturulan bilgi işlem alt yapısına ilgili borsanın ve talep halinde Bakanlığın eri-
şimi sağlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kamu tüzel kişileri hariç, tüzel kişi ortakların serbest muhasebeci mali müşavirlerce
veya Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda yeminli mali müşavir ya da bağımsız denetim
kuruluşlarınca düzenlenen veya onaylanan son bir yıla ait bilanço ve gelir gider tablosu ile is-
tenilen ek mali tablolarını sunmaları, ortaklık payları dikkate alınarak gerçek ve tüzel kişi or-
takların mali ve ticari itibar bakımından lisanslı depo işletmesinin itibarına zarar verebilecek
nitelikte engel bir durumlarının bulunmaması,”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında geçen
“29/6/1956 tarihli ve 6762” ibaresi “6102” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “denetim
elemanı,” ve yedinci fıkrasında geçen “Bakanlığın talebi üzerine” ibareleri yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin madde başlığı ile birinci ve üçüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetkili sınıflandırıcılarla sözleşme yükümlülüğü”
“(1) Lisanslı depo işletmesi, depolanacak veya depolanmış ürünlerin analiz, sınıflan-

dırma ve belgelendirme işlemlerinin yürütülmesi için yetkili sınıflandırıcılarla sözleşme yapar.
Bakanlık bu sözleşmeleri matbu olarak da düzenleyebilir.”

“(3) Sözleşme ve sözleşmede yapılacak değişiklikler ancak Bakanlık onayından sonra
geçerli olur. Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshini doğuracak bir sebebin ortaya çıkması
halinde bu durum taraflarca en geç beş işgünü içinde Bakanlığa bildirilir ve ayrıca mudilerin
zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınır. Sözleşmenin feshi, söz konusu bildirimin Bakan-
lığa ulaştığı tarihten itibaren otuz günlük sürenin dolmasından sonra hüküm ifade eder.’’

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde, beşinci fıkrasında geçen “yönetimince” ibaresi ise “tarafından” olarak değiştiril-
miştir.

“(2) İstenen teminat tutarına eşit nakit para, banka teminat mektubu, gayrimenkul rehni
veya sorumluluk sigortası, mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde temer-
rüde düşülmesi halinde Fona bu tür teminatı alış, satış, düzenleme ve transfer gibi her türlü ta-
sarrufta bulunma yetkisi veren bir gayri kabili rücu yetki belgesiyle birlikte verilir.

(3) Banka teminat mektubunun, Bakanlıkça kabul edilen Türkiye’de yerleşik bir ban-
kadan alınması, vazgeçilmesi olanaksız ve kesin olması gerekir. Sorumluluk sigortasının, li-
sanslı depolarda depolanan ürünlerin mevzuatta öngörülen şekilde mudiye teslim edilmemesi
rizikosu dahil, lisanslı depo işletmesi/işleticisinin Kanunda ve Kanuna istinaden çıkarılan ikincil
düzenlemelerde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi dolayısıyla meydana gelecek
zararları karşılayacak mahiyette olması şarttır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve maddeye aşağıdaki sekizinci
fıkra eklenmiştir.

“(1) Lisanslı depo işleticisi, lisans koşulu olarak işletme tesisleri ve lisanslı depoculuk
faaliyeti kapsamında depoladığı ürünler için; hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili
su basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kayması, kara,
deniz veya hava araç çarpması ve benzeri diğer rizikolara karşı sigorta yaptırmak zorundadır.”

“Ancak, ürün senetlerinin teminat olarak gösterildiği hallerde kredi veya avans veren kuruluşun
hakları saklıdır.”

“(8) Lisanslı depo teminatının sorumluluk sigortası olarak verilmesi halinde, bu sigorta
ile birinci fıkrada belirtilen sigortaların aynı sigorta şirketine yaptırılması zorunludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “yaptı-
racağı” ibaresinden sonra gelmek üzere “her türlü inceleme ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra ilave edil-
miştir.

“(3) Tartıcı, tartım işlemleri ve araçlarının mevzuata uygun, düzenli ve sağlıklı bir şe-
kilde yürütülmesi ve kullanılmasına engel teşkil edebilecek hususları derhal lisanslı depo iş-
letmesine bildirmekle yükümlüdür.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde
geçen “, ‘kredi” ibaresi “veya avans alınmışsa, ‘Kredi/Avans” biçiminde, (ğ) bendinde geçen
“hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili su basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık ile
bunlara ilaveten lisans sırasında Bakanlıkça istenmişse fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kay-
ması, araç çarpması gibi” ibaresi “hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili su basması,
sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, kar ağırlığı, yıldırım, yer kayması, kara, deniz veya
hava araç çarpması ve benzeri” biçiminde, (h) bendinde geçen “analiz sonuçları” ibaresi “analiz
ve sınıflandırma belgesinin tarihi ve nosu” biçiminde, (ı) bendinde geçen “Ay ve yıl” ibaresi
“Yıl” biçiminde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Bakanlık, ürün senedini matbu olarak düzenlemeye yetkilidir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(4) Kredi veya avans karşılığında teminat olarak gösterilen ürün senedi, borcun vade-

sinde ödenmemesi halinde kredi veya avans veren kuruluşun yazılı talebi üzerine lisanslı depo
işletmesince mudiye bilgi verilmek kaydıyla borsada satılır. Bunun için, Kanunun 33 üncü
maddesi hükmü gereği mudinin yazılı izninin ürün senedinin teminat olarak gösterilmesinden
önce alınması gerekir.

(5) Dördüncü fıkraya göre yapılan satışa ilişkin masraflar ile tahakkuk eden depolama
ücreti düşüldükten sonra, borsa tarafından satış bedelinin mudinin kredi ve avans veren kuruluşa
olan borcunu karşılayacak kısmı bu kuruluşlara, kalan kısmı ise mudiye yedi iş günü içinde
ödenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30”
ibaresi “90” şeklinde değiştirilmiş, fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş ve üçüncü fık-
rasında geçen “, tür, sınıf ve serbest yağ asitliğine” ibaresi ise “ile ürünün depoya konulmasın-
dan önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılan analiz sonucuna” biçiminde değiştirilmiştir.

“Ancak, bu şekilde kabul edilecek ürün miktarı, bu ürünün depolama döneminin başlangıcını
takip eden ilk üç ay içinde merkez veya şubede o ürün için tahsis edilen depolama kapasitesinin
yüzde onunu geçemez. Bu fıkrada belirtilen geçici depolama süresi, gerekli görülmesi halinde
genel olarak veya lisanslı depo işletmesi bazında Bakanlıkça en fazla yarısı oranında arttırılıp
azaltılabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.
“(6) Depoda kalan son ürünlerin teslimi aşamasında, 46 ncı maddenin dördüncü fıkrası

hükmü saklı kalmak kaydıyla, doğal fire kaybı nedeniyle lisanslı depoda ürün senedinde kayıtlı
miktar ve nitelikte ürünün kalmamış olması durumunda, lisanslı depo işleticisi aynı nitelik ve
miktardaki ürünü, en geç yedi gün içerisinde piyasadan temin ederek mudiye teslim eder veya
bu ürünün başvuru tarihinden önceki son beş işlem gününde borsada oluşmuş fiyatlarının or-
talaması üzerinden mudiye ödeme yapar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Zeytinyağı, üretildiği aydan itibaren azami 18 ay süreyle lisanslı depolarda depo-
lanabilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanan rafine ve riviera zeytinyağlarında bu süre azami
12 ay, çeşnili zeytinyağı için ise bu süre azami 2 aydır. Ürünün depolama döneminin başlangıç
ve bitiş tarihleri, uygulama göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenir. Ürünün üretim
dönemi, ürün sahibinin beyanı ile gerekli analiz ve incelemelerle tespit edilir. Riviera ve rafine
zeytinyağında, rafinasyon miktar ve zamanını gösterir belge de dikkate alınır.”

Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2013 – Sayı : 28532

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 52



“(3) Depolama döneminin bitiminde geri alınmayan ürünler, lisanslı depo işletmesince
borsada satılabilir. Bu durumda, depolama ücreti ve diğer masraflar satış bedelinden düşülerek
geri kalan tutar yedi iş günü içinde ilgiliye ödenir. Bu fıkra uyarınca borsada satılan ürünlere
ilişkin düzenlenen ürün senetleri, lisanslı depo işletmesince derhal iptal edilerek mudiye ve
borsaya bilgi verilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “ya da
depolanmaya elverişsiz olması durumları” ibaresi “, depolanmaya elverişsiz olması ya da mev-
zuatta belirtilen diğer durumlar” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Yetkilendirilen ticaret borsaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ürün ihtisas borsası faaliyete geçinceye kadar, yeterli teknik,

kurumsal ve mali altyapıya sahip ticaret borsaları ürün senetlerinin alım satımı konusunda Ka-
nunun 3 üncü ve 5174 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Bakanlıkça yetkilendirilebilir.
Yetkilendirilen ticaret borsaları hakkında, ürün ihtisas borsasına ilişkin bu Yönetmelikte ön-
görülen düzenlemeler uygulanır.

(2) Yetkilendirilmek üzere Bakanlığa başvuran ticaret borsasının yeterliliği, Bakanlıkça
teknik ve/veya uzman kişilerden oluşturulan en az iki üyeden müteşekkil bir komisyonca in-
celenir. Komisyonun çalışmasına ilişkin hususlarda, 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belir-
tilen komisyona ilişkin hükümler uygulanır.

(3) Yetkilendirilen ticaret borsalarınca, 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tes-
cili Hakkında Yönetmeliğe göre alınacak tescil ücreti dışında başkaca bir ücret alınamaz.

(4) Lisans bedelleri ve diğer ücretlere ilişkin 26 ncı madde hükümleri, yetkilendirilen
ticaret borsaları hakkında da uygulanır.

(5) Lisanslı depo işletmesinin birden fazla yetkilendirilmiş ticaret borsası ile sözleşme
akdetmesi durumunda, 19 uncu maddenin on birinci fıkrasına, 20 nci maddenin üçüncü fıkra-
sına, 43 üncü maddenin üçüncü fıkrasına ve 47 nci maddenin altıncı fıkrasına göre yapılacak
işlemlerde, sözleşme akdedilen borsalarda ilgili ürüne ilişkin oluşan ortalama fiyatların orta-
laması baz alınır.

(6) Ürün senetlerine ilişkin alım satımın tescili, devir ile bedelinin ödenmesi, alıcı ve
satıcı ile üçüncü şahısların haklarının korunması, yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve alım
satıma ilişkin diğer hususlar yetkilendirilen ticaret borsasının sorumluluğunda olup bu işlemler
ile takas işlemlerinden doğan zararlar bu borsa tarafından tazmin edilir.

(7) Yetkilendirilen ticaret borsaları, ürün senetlerinin alım satımı konusunda Kanun ve
Kanuna istinaden çıkarılan ikincil düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla idari düzenlemeler
yapabilir.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/12/2010 27775

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/11/2011 28110
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Aksaray Üniversitesinden:
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/3/2012 tarihli ve 28248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fık-
rasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Adayların son üç yıl içerisinde ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en
az 55 standart puan almış olmaları gerekir. Son beş yıl içerisinde uluslararası geçerliliği olan
Graduate Management Admission Test (GMAT) veya Graduate Record Examinition (GRE)
sınavında başarılı olan adayların puanları ALES yerine geçerli sayılabilir. Tezsiz yüksek lisans
programlarına başvuran öğrenciler için ALES notu ön şart olarak aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Başvurusu kabul edilen adayların başarı değerlendirmesi ALES, lisans mezuniyet
not ortalaması ve yabancı dil puanları dikkate alınarak yapılır. Genel başarı notu; ALES’in % 10’u,
lisans mezuniyet notunun % 80’i, yabancı dil puanının % 10’u alınarak hesaplanır. Adaylar,
genel başarı notuna göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday belirlenebilir.”

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

—— • ——
Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Anadolu Üniversitesine bağlı

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü ile açıköğretim ve uzaktan eğitim siste-
mine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışında, fakültelerin, yük-
sekokulların, meslek yüksekokullarının ve Devlet Konservatuvarının ön lisans ve lisans prog-
ramlarında uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredilerini (ECTS),
b) Birim: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya

devlet konservatuvarını,
c) Birim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksek-

okulu  veya devlet konservatuvarı kurulunu,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

29/3/2012 28248
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ç) Birim Yönetimi: Anadolu Üniversitesine bağlı fakültelerde dekanlık, yüksekokul-
larda, meslek yüksekokullarında veya devlet konservatuvarında müdürlük,

d) Birim Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek
yüksekokulu veya devlet konservatuvarı yönetim kurulunu,

e) Kredili Sistem: Başarı notunun nispi olarak değerlendirildiği sistemi,
f) Mutlak Sistem: Başarı notunun 100 üzerinden değerlendirildiği sistemi,
g) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Anadolu Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı
MADDE 4 – (1) Bir öğretim yılı, her biri en az yetmiş öğretim günü olmak üzere güz

ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir. Birim yönetim
kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu
en az otuzbeş öğretim gününden oluşur. Yaz okulunda açılan derslerin haftalık ders saatleri güz
veya bahar dönemindeki ders saatlerinin iki katıdır. Yaz okulunda açılabilecek dersler ve uy-
gulama koşulları, ilgili birim yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz oku-
luna katılıp katılmamak öğrencinin isteğine bağlıdır.

Öğretim esasları
MADDE 5 – (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme

göre yürütülür.
(2) Dersler; teorik dersler, atölye, laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri uygulamalar

ve uygulamalı derslerden oluşur. Dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak gerekli görül-
mesi halinde bazı dersler Senato kararı ile yıllık olarak açılabilir.

(3) Birim yönetim kurulu kararı ile uygulamalı dersler Üniversitede veya Üniversite
dışında yapılabilir. Bu derslerin planlanmasına ilişkin esaslar, ilgili birim yönetim kurulunca
kararlaştırılır ve Senato onayından sonra birim yönetimi tarafından yürütülür.

(4) Ön lisans ve lisans programlarında mezuniyet için gerekli olan kredinin %25’i, der-
sin eşdeğer olması koşuluyla Senato kararıyla Üniversitenin açık ve uzaktan öğretim program-
larından alınabilir. Ancak, bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ek katkı payı/öğretim
ücreti talep edilmez.

Öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenim-

lerini tamamlamak için tanınan program süreleri iki yıllık ön lisans programları için iki; dört
yıllık lisans programları için dört; Eczacılık Fakültesi için beş yıldır. Öğrenimini program sü-
releri içerisinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanların, ilgili döneme ait öğrenci katkı
payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam için kayıt yaptırmaları
gerekir.

(2) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamam-
lamak için tanınan azami süreler iki yıllık ön lisans programları için dört; dört yıllık lisans
programları için yedi; Eczacılık Fakültesi için dokuz yıldır. 2547 sayılı Kanunun 44 üncü mad-
desi hükümlerine göre, öğrenimini azami süreler içerisinde başarı ile tamamlayarak mezun ola-
mayanların, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile
öğrenimlerine devam için kayıt yaptırmaları gerekir. Bu durumda olanların, ders ve sınavlara
katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam
eder.

(3) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında geçirilen süreler hariç kayıt yenilenmeyen dönemler
program süresi ve azami öğrenim süresinden sayılır.
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Dersler
MADDE 7 – (1) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri ve kredi de-

ğerleri ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir. Derslerin kredileri, öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS
kredileridir.

Kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 8 – (1) Öğrencilerin, her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafın-

dan belirlenen esaslara göre birim yönetim kurulunca belirlenen süreler ve esaslar çerçevesinde
kayıtlarını yenilemeleri gerekir.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem
yapılır. Kayıt ve kayıt yenileme sırasında belirlenen esaslara uymayan ve katkı payını/öğrenim
ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez.

(3) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlardaki öğrenciler ya-
bancı dilini yeterli hale getirmeden ön lisans ve lisans programlarına devam edemez.

Danışman ve ders kaydı
MADDE 9 – (1) Birimlerde her öğrenci için kayıtlı olduğu bölüm başkanlığınca bir

akademik danışman belirlenir. Danışman her yarıyıl ders seçiminde öğrenciyi bilgilendirir, öğ-
rencinin akademik durumunu birlikte değerlendirdikten sonra kayıt onayını verir. Danışman
ayrıca, öğrenciyi üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilen-
dirir ve yönlendirir.

(2) Güz ve bahar yarıyıllarında bir öğrenci danışmanının onayını almak kaydıyla  en
çok 45, yaz okulunda açılan derslerden ise en çok 18 AKTS kredi değerlik derse kayıt yaptı-
rabilir. Ancak yaz okulu sonu itibariyle mezun olma durumundaki öğrenciler, 22,5 AKTS kre-
dilik derse kayıt yaptırabilir.

(3) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükümlerinde belirtilen sınırlar içinde kalmak ve
akademik danışmanın onayını almak koşuluyla, öğrenciler ilgili dönemin ilk haftası olan ekle-sil
haftası içinde ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derslere kaydolabilir.

(4) Senatoca belirlenen esaslara göre, öğrenciler ekle-sil haftasından sonraki üç hafta
içinde, danışmanlarının onayı ile dersten çekilebilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 10 – (1) Teorik ve uygulama derslerinde devam zorunluluğu %70’tir. Uygu-

lamalara devam esasları ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir. Bir dersten devam koşulunu
yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenciler, o dersin dönem sonu
ve bütünleme sınavına giremez. Ancak, Üniversite Yönetim Kurulunca Üniversiteyi veya Tür-
kiye’yi temsilen görevlendirilen öğrenciler bu süreler içerisinde izinli sayılır.

Uygulamalı dersler ve stajlar
MADDE 11 – (1) Uygulamalı derslerin ve stajların hangi programlarda uygulanacağı,

ilgili birimin kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
(2) Stajlar; öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluş-

larda yapılabilir. Stajlara ilişkin esaslar her yarıyıl başında ilgili birimce belirlenen staj komis-
yonu tarafından, uygulamalı derslerle ilgili esaslar ise ilgili birim yönetim kurulu kararı ile be-
lirlenir.

Kredi ve not transferi
MADDE 12 – (1) Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumla-

rında başarı notu en az CC ve YT notu olan dersler için kredi ve not transferi talebinde bulu-
nabilir. Bu öğrenciler, hazırlık sınıfı dahil, Üniversiteye kesin kayıt yaptırılan ilk dönemin ilk
haftası sonuna kadar, bir dilekçe ile birlikte kredi ve not transferine esas oluşturabilecek bel-
geleri, ilgili birime vermek zorundadır. Kredi ve not transferi talepleri; ilgili birim yönetim ku-
rulu tarafından incelenerek, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre öğrencinin
bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

(2) Gerekli hallerde Senatonun kabul ettiği yatay ve dikey geçiş esasları uygulanır.
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Not durum belgesi
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin mutlak sistemde almış ve başarmış oldukları dersler

için, bu dersleri aldıkları dönemlerde belirlenen esaslara göre ayrı bir not ortalaması hesaplanır
ve bu not ortalaması kredili sisteme geçildikten sonra hesaplanan dönem ve genel ortalamala-
rıyla birlikte öğrencilerin not durum belgesinde (transkriptinde) gösterilir. Not durum belgele-
rinde öğrencilerin hangi sistemde olursa olsun aldıkları tüm dersler ve notlar yer alır.

Muafiyet
MADDE 14 – (1) Lisans programlarına dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrencilerin, ön

lisans eğitimleri sırasında alıp başarmış oldukları eşdeğer kabul edilen derslere muafiyet veri-
lerek bu derslerin kredilerine göre programdan alınması gereken dersler belirlenir. Öğrencilerin
ön lisans programında almış olduğu derslere MU notu verilir. MU notu genel not ortalamasına
katılmaz.

(2) Genel not ortalaması, mezuniyet koşulunu sağlaması kaydıyla lisans programında
alınmış olunan derslere göre belirlenir. Muaf olmadığı ilave dersleri için geçecek süre, öğren-
cinin azami öğrenim süresinden sayılır.

Yabancı dil hazırlık
MADDE 15 – (1) Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil

hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için Üni-
versite tarafından yapılan yabancı dil sınavını başarmaları veya yabancı dil hazırlık sınıfına
devam ederek başarılı olmaları gerekir. Bu öğrencilere; 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Öğretim dili en az % 30 yabancı dil veya
tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler;
4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yö-
netmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilebilir.

Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin Üniversitede öğrenim görürken başka yükseköğretim

kurumlarından ve açık ve uzaktan öğretim sisteminden ders almaları ve bu dersler ile notlarının
transferi, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre ilgili birim yönetim kurulu
kararı ile yapılır.

(2) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında alınan notların
dönüştürülmesine ilişkin esaslar Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 17 – (1) Her ders için en az bir ara sınav dönem sonu sınavı ve bütünleme sı-

navı yapılır. Sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak gereken hallerde ilgili birim yönetim kuru-
lunca, sınavın sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına karar verebilir. Bütünleme sınav-
larına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Sınav tarihleri, ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir ve o dönemin sınavlarından
en az onbeş gün önce öğrencilere duyurulur. Yıllık derslerin dönem sonu sınavı, yılsonunda
yapılır.

(3) Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için devam koşulunu yerine getirmek
gerekir.

(4) Öğrencinin başarısı dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değer-
lendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, en az biri ara sınavı notu olmak üzere, ödevlere,
uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.
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(5) Dönem sonu sınavında geçerli olan başarı kuralları bütünleme sınavlarında da uy-
gulanır, bütünleme sınav notu dönem sonu sınav notu yerine geçer, başarı notu yine dönem içi
notlar ve yüzdelik bilgileri dikkate alınarak hesaplanır.

(6) Ara sınavlar ile bütünleme sınav hakkı verilmeyen derslerin dönem sonu sınavla-
rından herhangi birine Senatoca belirlenen haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan
öğrenciler için ilgili birim yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı açılır. Her ne sebeple olursa
olsun bütünleme sınavı açılan dersler için mazeret sınavı yapılmaz.

(7) Mazeret sınavına girmek isteyen öğrencilerin, o ders ya da dersler için akademik
takvimde ilan edilen mazeret sınav haftası başlangıç tarihinden en az üç iş günü önce mazeretini
gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile ilgili öğretim birimi yönetimine başvurmaları ge-
rekir.

Başarı değerlendirilmesi
MADDE 18 – (1) Dönem içi ve dönem sonu sınav, ödev, uygulama ve benzeri değer-

lendirmelerin türü ile ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası
içinde öğrenci bilişim sistemi veri tabanına girilerek dersin internet tanıtım sayfasında öğren-
cilere duyurulur.

(2) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı % 30’dan az, % 60’tan fazla
olamaz. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne
alınarak, dersi veren öğretim elemanınca harf notlarından birisi ile belirlenir.

(3) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir;
Başarı Notu Katsayı
AA 4.0
AB 3.7
BA 3.3
BB 3.0
BC 2.7
CB 2.3
CC 2.0
CD 1.7
DC 1.3
DD 1.0
FF 0.0
(4) Ayrıca; DZ (Devamsız), katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT

(Yeterli), YZ (Yetersiz), EK (Eksik), MU (Muaf), KL (Kaldırıldı), DV (Devam ediyor), SD
(Sorumlu Değil) ve ÇK (Çekildi) harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.

a) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notları; ilgili öğretim birimi kurulunun kararı ve Sena-
tonun onayıyla not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi
için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye
YZ notu verilir.

b) EK (Eksik) notu; hastalık veya başkaca geçerli bir nedenle, dersin gereklerini zama-
nında tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönemin
başlamasından önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğ-
renciye, yeni bir not verilir. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması halinde, EK notu o ders için
hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu,
yerine yeni bir not belirlenene kadar not durum belgelerinde gösterilir, daha sonra gösterilmez.

c) MU (Muaf) notu; dikey geçiş ve yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğ-
retim kurumunda alıp başarmış olduğu ve ilgili birim yönetim kurulunca muaf tutulması uygun
görülen dersler için verilir.

ç) KL (Kaldırıldı) notu; programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle
öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.
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d) DV (Devam Ediyor) notu; bir dönemden uzun süreli bir dersin henüz tamamlanma-
dığı dönemin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir.

e) DZ (Devamsız) notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğren-
ciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eşdeğerdir.

f) SD (Sorumlu Değil) notu; mezuniyet için gerekli seçmeli veya mesleki seçmeli ders
kredisini tamamladıktan sonra, fazladan seçmeli veya mesleki seçmeli ders alan öğrenciler,
daha önce çekilmiş oldukları ders sayısına bakılmadan bu derslerden ilgili dönemin sonuna
kadar çekilebilir. Bu dersler için SD notu kullanılır.

g) ÇK (Çekildi) notu; öğrencinin ekle-sil haftasından sonraki üç hafta içinde, danışma-
nın onayı ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır.

ğ) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için bu dersten YT, DD veya üstünde bir
not alması gerekir.

Not ortalamaları
MADDE 19 – (1) Birimlerde her dönem sonunda, öğrencilerin başarı durumu dönem

not ortalaması ve genel not ortalaması ile belirlenir. Kaydolunan ve not ortalamalarına katılan
her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin top-
lamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem
bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış
bütün dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir. Üniversiteye devam ederken prog-
ram değiştiren öğrencilerin genel not ortalamasına, devam etmekte oldukları programa kayıtlı
oldukları sürede almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları derslerden sadece
ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yeni programlarına uygun bulunan derslerden aldıkları
notlar hesaba katılır. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde
bu dersten alınan en son not; seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tekrarlanması durumunda
ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı
olarak gösterilir.

(2) Öğrencinin genel not ortalamasının her dönemin sonunda en az 2,00 olması gerekir.
Yaz okulundan ders alması halinde genel not ortalaması, yaz okulu sonuçları da göz önüne alı-
narak hesaplanır.

(3) Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan
öğrenciye, yazılı olarak akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan
öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.
Öğrencinin kayıt yenilediği ilk dönemde, açılması halinde yaz okuluyla birlikte, öncelikle FF,
YZ ve DZ notu olan dersleri almak koşuluyla CC’nin altında not aldığı derslerden istediklerini
tekrar ederek genel not ortalamasını en az 2,00’a yükseltmesi gerekir.

(4) Zorunlu bir dersten FF, YZ veya DZ notu olan öğrenci, bu dersi, dersin verildiği ilk
dönemde tekrar almak zorundadır. Seçimlik bir dersten FF, YZ veya DZ notlarından birini alan
öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçimlik dersi
alabilir.

(5) Öğrencinin, tekrar etmekle zorunlu olduğu dönemlerde kayıt yenilememesi halinde,
kayıt yenilediği ilk dönemde genel not ortalamasını en az 2,00’a yükseltmesi gerekir.

(6) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine hangi derslerin tekrarlanacağı ilgili
öğretim birimi kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

Sınavlara itiraz
MADDE 20 – (1) Sınavlara itiraz; sadece maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının

Üniversitenin internet sayfasında ilanını izleyen beş işgünü içerisinde ilgili birim yönetimine
yazılı olarak yapılır. İtirazlar, ilgili birim yönetim kurulunca yapılan incelemeden sonra karara
bağlanır.

18 Ocak 2013 – Sayı : 28532                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 59



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Belgeler ve Kayıt Silme

Yüksek onur ve onur öğrencisi
MADDE 21 – (1) Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi,

genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi olarak mezun olur. Ancak,
disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile yüksek onur öğ-
rencisi veya onur öğrencisi olarak mezun olamaz.

(2) En az 30 AKTS kredi değerlik ders alıp, aldığı bütün dersleri başaran ve dönem not
ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49
arasında olanlar onur öğrencisi sayılır. Ancak, disiplin cezası alan ve FF, YZ, DZ, EK notu
olan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur
öğrencisi sayılmaz.

Kayıt silme
MADDE 22 – (1) Öğrencinin, Üniversiteden kaydının silinmesi için yazılı istekte bu-

lunması halinde ilgili birim ile ilişiği kesilir.
Diplomalar ve belgeler
MADDE 23 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS; lisans prog-

ramında en az 240 AKTS; Eczacılık Fakültesinde ise en az 300 AKTS kredilik dersi başarıyla
tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yü-
kümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya ön lisans diplo-
ması, diploma eki ve not durum belgesi (transkript) verilir.

(2) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.
(3) Lisans programına kayıtlı, ilk dört yarıyıllık programı başarıyla tamamlayan, en az

2,00 genel not ortalamasını sağlayan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren bir öğrenciye
isteği halinde kaydının silinmesi koşuluyla, Üniversitenin ön lisans diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Ku-

rumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-
öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve 22/7/1996 tarihli ve 22704 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İzin, kayıt dondurma
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin izinli sayılmaları, kayıt dondurma, geçerli ve haklı ne-

denler konusunda Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana-

dolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi merkezi açıköğretim ve uzaktan

eğitim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerindeki, dönemlik-
kredili sisteme dayalı yürütülen öğretim ve sınavlara ilişkin esasları belirler.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredilerini,
b) BDS (Bağıl Değerlendirme Sistemi): Derse kayıtlı tüm öğrencilerin puanlarının or-

talamasının temel alındığı değerlendirmeyi,
c) Birim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim

sistemine göre öğretim yapan fakülte kurullarını,
ç) Birim Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı merkezi açıköğretim ve uzaktan

eğitim sistemine göre öğretim yapan fakülte yönetim kurullarını,
d) Dekan: Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültesi Dekanlarını,
e) Fakülte: Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerini,
f) Merkezi Açıköğretim: Ülke çapında kitlesel eğitime yönelik olarak yürütülen ve Ana-

dolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen programlardaki öğretimi,
g) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
h) Uzaktan Eğitim: Ülke çapında, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim

faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü ve Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul
edilen programlardaki öğretimi

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Esasları

Öğretim yılı
MADDE 4 – (1) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan

fakültelerde dersler dönemlik kredili, ders geçme esasına göre aşağıdaki kurallar çerçevesinde
yürütülür.

a) Bir öğretim yılı, her biri en az 70 öğretim günü olmak üzere güz ve bahar yarıyılla-
rından oluşur. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir.

b) Dersler; teorik derslerden, atölye, laboratuvar, pratik çalışma, staj ve benzeri uygu-
lamalardan oluşur ve merkezi açıköğretim, uzaktan eğitim yöntemleriyle veya yüz yüze yapı-
labilir. Hangi derslerin hangi yarıyılda açılacağı ve yıl veya yarıyıl esasına göre düzenleneceği
ilgili Birim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

c) İlgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenecek dersler için uygun bulunan yer ve za-
manlarda yüz-yüze, eş zamanlı veya eş zamansız internete dayalı olarak ve video konferansla
akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri düzenlenebilir.
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ç) Bölüm veya programlarda okutulacak dersler, kredi değerleri ve haftalık saatleri,
varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, laboratuvar, pratik çalışma,
staj ve benzeri uygulama dersleri, hangi derslerin yüz yüze verileceği, yüz yüze verilecek ders-
lerde devam koşulları, örgün öğretim öğrencilerinin alacağı eşdeğer dersler ilgili Birim Kurulu
kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerin kredileri öğrencilerin ders yükü dikkate alı-
narak belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredileridir.

Uzaktan eğitimin kapsamı
MADDE 5 – (1) Öğrencilere bir yarıyılda 30 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders

ataması ilgili fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler, ilgili fakülte tarafından atanan dersleri ek-
siltebilir veya toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde üst yarıyıldan ders ekleyebilir.
Ders eksiltme bir üst yarıyılın derslerinden başlayarak yapılır. Ders eksiltme ve ekleme işlemleri
kayıt yenileme tarihleri içerisinde o yarıyıl için yapılır ve sonradan itiraz edilemez.

(2) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yaptırdığı öğretim yılına ait yarı-
yılların tüm derslerini almak zorunda olup, üst yarıyıllardan ders alamaz.

(3) Öğrenciler, sınavlara belirlenen tarihlerde oturumlu olarak katılır. Lisans program-
larında birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarıyıllardan;
ikinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarıyıllardan; üçüncü
yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarıyıldan; dördüncü yarıyılın tüm
derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarıyıldan ders alamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kayıt Yenilemeye İlişkin Esaslar

Kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Kayıt ve kayıt yenileme tarihi, süresi, şekli, kayıtta istenecek belgeler

ve kayıt koşulları Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği genel ilkeler çerçevesinde, ilgili
Birim Yönetim Kurullarınca ortak olarak belirlenir. Öğrencilerin kayıtlarını yaptırabilmeleri
için belirlenen bu koşullara uymaları, ilgili mevzuat ve Birim Yönetim Kurulunca belirlenen
bedelleri süresi içerisinde ödemeleri gerekir.

(2) Programa yeni kayıtta, kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içe-
risinde yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybeder.

(3) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere
yeni kayıt yaptıracakların varsa bu sistemdeki önceki kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.
Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıranların eski kayıtları hangi yarıyılda veya sı-
nıfta olursa olsun silinerek, yeni kayıtları geçerli olur. Bu öğrencilerin önceki kayıtlarına ilişkin
hakları sonlandırılmış sayılır.

(4) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin
kontenjan sınırlaması olan bölüm veya programlarından birine yerleştirilmiş bir adayın yer-
leştirildiği bölüm veya programa kaydının yapılabilmesi için örgün öğretimdeki kaydını sil-
dirmesi gerekir.

(5) Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Ön Lisans Programlarından mezun olanlardan,
kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan lisans programına devam etmek isteyenler,
lisans programına kaydedilir. Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Ön lisans Programlarından
mezun olanlardan, farklı alanlardaki kontenjan sınırlaması olmayan lisans programına devam
etmek isteyenlere, fark dersler verilerek lisans programına kaydedilir. Verilecek olan fark ders-
ler ilgili Birim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Öğrencilerin ön lisans programında
almış olduğu ve lisans programında eşdeğer kabul edilen derslere (MU) muaf notu verilir. MU
notu genel not ortalamasına katılmaz. Muaf olmadığı ilave dersler için geçecek süre öğrencinin
azami öğrenim süresinden sayılır.
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(6) Genel not ortalaması mezuniyet koşullarını sağlaması kaydıyla lisans programında
almış olduğu derslere göre belirlenir.

(7) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere
kayıtlı öğrenciler, öğretime devam etmek istedikleri dönemin başında, kayıt yenileme tarihle-
rinde, kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o dönemde sı-
navlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Ders kaydı
MADDE 7 – (1) Anadolu Üniversitesi örgün öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler

eşdeğer olmak koşulu ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan
fakültelerde yer alan derslere Senatonun belirlediği esaslara göre ilan edilen kayıt tarihlerinde
ders kaydı yaptırabilir.

(2) Örgün öğrenciler toplam kredisinin %25 ini geçmemek koşuluyla açık ve uzaktan
eğitim yapan fakültelerden ders alabilir. Ders kayıtlarını yaptıran öğrenciler bu Yönetmelik
kapsamında öğrenimini sürdürür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Sınav Kuralları, Sınavların Değerlendirilmesi ve Duyurulması, Notlar,

Ders Tekrarı

Sınavlar
MADDE 8 – (1) Bir dönemde her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı

gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Sınavlar klasik veya test olarak yapılabilir.
Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ilgili Birim Yönetim Kurullarınca ortak olarak belir-
lenir. Ayrıca, ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenen programlarda ve derslerde yazılı veya
sözlü olarak kısa sınav, ödev, pratik çalışma gibi değerlendirmeler yapılabilir.

Sınav kuralları
MADDE 9 – (1) Öğrenciler, sınavlara girebilmek için fakülte tarafından belirlenen bel-

geleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadırlar. Sınava
girebilmek için fakülte tarafından belirlenen belgelerden biri dahi eksik olan öğrenciler sınav-
lara giremezler. Bu belgeleri sınavlarda yanlarında bulundurmayan öğrencilerin sınavları, sınav
görevlilerince düzenlenen bireysel sınav iptal tutanağına göre Dekanlık tarafından geçersiz sa-
yılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, öğrencilerin yanlarında bulundurması veya bulundur-
maması gereken araç ve donanım, ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Öğrenciler, Sınava Giriş Belgesinde gösterilen sınav ili, bina, salon, sıra, sınav tarihi
ve saatinde sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava Giriş Belgesinde gösterilen il, bina, salon,
sıra ve tarihte sınava girmeyip, bir başka il, bina, salon, sıra ve tarihte sınava giren öğrencilerin
sınavları Dekanlık tarafından geçersiz sayılır.

(3) Sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa
süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sı-
nav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu kendilerine duyurulan sü-
reden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerine uymayan öğrencilerin,
sınav görevlilerince düzenlenen bireysel sınav iptal tutanağına göre o oturumdaki sınavları De-
kanlık tarafından geçersiz sayılır.

(4) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, alan, kopya çekilmesine
yardım edenlerin, sınav görevlilerince düzenlenen bireysel sınav iptal tutanakları, üniversite
temsilcilerinin raporları veya sınavları gerçekleştiren merkezin bilgisayar taraması sonucu ver-
diği raporlara dayanılarak Dekanlık tarafından geçersiz sayılır.
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(5) Öğrenciler, sınavlarda kendilerine verilen cevap kâğıtlarını usule uygun olarak ya-
nıtlamak zorundadırlar. Bir derse ait cevaplar, cevap kağıdında bir başka derse ait sütuna işa-
retlendiği takdirde Dekanlık tarafından düzeltme yapılmaz. Sınav sonunda toplanan soru ki-
tapçıkları Sınav Merkezinde tek tek incelenir ve soru kitapçığının tek sayfası eksik çıksa öğ-
rencinin o oturumdaki sınavı Dekanlık tarafından geçersiz sayılır.

(6) Sınavları geçersiz sayılan öğrenciler bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilir.
Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dö-
nemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez.

Sınavların değerlendirilmesi ve duyurulması
MADDE 10 – (1) Her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için

mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ara sınava katılmayan öğrenciler, ara sınav notunu sıfır (0)
kabul ederek, isterlerse dönem sonu sınavına katılabilirler.

(2) Açıklanan sınav sonuçları ve başarı notları kesin olup itiraz edilemez. Sınavdaki
öğrenci cevap kağıtları ve salon sınav tutanakları iki yıl saklanır.

(3) Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde BDS kullanılır. BDS esasları Üniversite
Senatosunca belirlenir. Başarı notu, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla
hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınavı, ödev ve uygulamalı çalışmalara
verilen notlardan oluşur.

(4) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı % 30 dan az % 50 den fazla
olamaz. Bir dersin başarı notu; öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim et-
kinliklerinden oluşan dönem içi etkinliklerinden aldığı puanların yüzdesi ve dönem sonu sınav
puanının yüzdesinin toplanması ile elde edilen puandır.

(5) Başarı notu, Senatoca belirlenmiş olan esaslara göre harf notuna çevrilir. Harf notları
ve katsayıları şunlardır:

Harf Notu Katsayısı
AA 4.0
AB 3.7
BA 3.3
BB 3.0
BC 2.7
CB 2.3
CC 2.0
CD 1.7
DC 1.3
DD 1.0
FF 0.0
(6) Ders bazında başarı notuna, alt sınır uygulanıp uygulanmayacağı, başarı notunun

sınıf ortalamasına katılıp katılmayacağı ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun ona-
yıyla belirlenir. Başarı notuna alt sınır uygulanan derslerde, başarı notu alt sınırın altında olan
devamlı öğrencilere FF harf notu verilir.

(7) Ayrıca, DZ (Devamsız), katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan
YT (Yeterli), YZ (Yetersiz), EK (Eksik), MU (Muaf), KL (Kaldırıldı), SD (Sorumlu Değil) ve
DV (Devam Ediyor) harf notlu değerlendirmeler yapılabilir:

a) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notları, ilgili Birim Yönetim Kurulunun kararı ve Se-
natonun onayıyla not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösteril-
mesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğ-
renciye YZ notu verilir.
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b) EK (Eksik) notu, dersin gereklerini zamanında tamamlayamayan öğrenciye verilir.
Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönemin başlamasından önce tamamlamak zo-
rundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, yeni bir not verilir. Öğrencinin
eksiğini tamamlamaması halinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı
olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar not bil-
dirimi belgelerinde gösterilir, daha sonra gösterilmez.

c) MU (Muaf) notu, dikey ve yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim
kurumunda alıp başarmış olduğu ve ilgili Birimin Yönetim Kurulunca muaf tutulması uygun
görülen dersler için verilir.

ç) KL (Kaldırıldı) notu, programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle
öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.

d) SD (Sorumlu Değil) notu, yapılan ders intibakı sonucu öğrencinin sorumlu olmaya-
cağı dersler için verilir.

e) DV (Devam Ediyor) notu, bir dönemden uzun süreli bir dersin henüz tamamlanma-
dığı dönemin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir.

f) DZ (Devamsız) notu, devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğren-
ciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eşdeğerdir.

Not ortalamaları ve ders tekrarı
MADDE 11 – (1) Her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, Dönem Not Orta-

laması ve Genel Not Ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına
katılan her dersin kredisiyle o dersten bağıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun
katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölün-
mesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dö-
nem Not Ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması
elde edilir. Genel Not Ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten
alınan en son not dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan
öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin,
bir sonraki dönemin sonundaki Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Bu koşulu
yerine getiremeyen öğrenci, kayıt yenilediği takip eden ilk dönem, son iki dönemde CC’nin
altında not aldığı dersleri tekrar etmek suretiyle Genel Not Ortalamasını en az 2,00’ye yük-
seltmek zorundadır.

(3) Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 Genel Not
Ortalamasını sağlaması halinde ders tekrarı sona ermiş olur. Ancak zorunlu bir dersten FF, DZ
ve YZ notu alan bir öğrenci bu dersi, dersin ilk verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.

(4) İlgili Birim Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile yıllık sistemden dönem-
lik-kredili sisteme geçirilen bölüm ve programlarda öğrencilerin daha önce yıllık sistemde al-
dıkları ders ve notların intibakları Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen Not Dönüşüm
Tablosuna (Tablo I/a) göre yapılır ve Genel Not Ortalaması hesabına dâhil edilir. Yıllık sistemde
50’nin altındaki başarı notları FF harf notu ile hesaplamaya katılır.

(5) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine hangi derslerin tekrarlanacağı ilgili
Birim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(6) Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için Genel Not Ortala-
masının en az 2,00 ve aldığı her dersin notunun da en az DD veya YT olması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğretim Süresi, Ders Transferi, Geçiş, Diploma ve Belgeler

Öğretim süresi
MADDE 12 – (1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları dönemden başlamak üzere ön lisans

için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Öğrenciler, kayıt
yenilemedikleri dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemedikleri dönemler
azami öğretim süresine sayılır.
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Ders transferi
MADDE 13 – (1) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan

fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları dönem, bölüm ve programda okutulan
derslerin tümünü almak zorundadır. Öğrenciler, merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemi
ile öğretim yapan fakülteler dâhil yükseköğretim kurumlarından daha önce aldıkları ve başar-
dıkları dersler için ders transferi talebinde bulunamaz.

Geçişler
MADDE 14 – (1) Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan

fakültelere kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun; bu fakültelerin bölüm ve prog-
ramları arasında geçiş yapamaz.

Diplomalar ve belgeler
MADDE 15 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans

programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ
ve DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine
getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans veya lisans diploması ile öğrencinin sahip
olduğu derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi veren Diploma Eki
verilir.

(2) Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı
olan ve 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayarak, diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler
programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilir.

(3) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz. Öğrenciye mezuniyetine kadar almış ol-
duğu derslerdeki başarı durumunu gösteren not durum belgesi (transkript) verilir.

(4) Lisans ve ön lisans diplomalarına fotoğraf yapıştırılmaz.
(5) En az 30 AKTS kredilik ders alıp, aldığı bütün derslerden başarılı olan, Dönem Not

Ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar Yüksek Onur Öğrencisi, not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında
olanlar Onur Öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan, FF, YZ, DZ ve EK notu alan öğren-
ciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile Yüksek Onur Öğrencisi veya Onur Öğrencisi
sayılmaz.

(6) Genel Not Ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar Yüksek Onur Öğrencisi, Genel Not
Ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar Onur Öğrencisi olarak mezun olur. Ancak, disiplin
cezası alan öğrenciler belirtilen Genel Not Ortalamasını sağlasalar bile Yüksek Onur Öğrencisi
veya Onur Öğrencisi olarak mezun olamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 16 – (1) 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana-

dolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve
21/3/1994 tarihli ve 21881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğ-
retim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden:

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan

lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri

kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü

Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim dalı: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı enstitülerde eğitim

programı bulunan anabilim dalını,

c) Enstitü: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğ-

retim yapan enstitüleri,

ç) Enstitü kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eği-

tim-öğretim yapan enstitünün enstitü kurulunu,

d) Enstitü yönetim kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı olarak lisans-

üstü eğitim-öğretim yapan enstitünün enstitü yönetim kurulunu,

e) GMAT: The Graduate Management Admission Test Sınavını,

f) GRE: The Graduate Record Examinations Sınavını,

g) İSZÜ: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

ğ) Mütevelli Heyeti: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Rektörlük: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünü,

i) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu,

j) ÜDS: Üniversitelerarası Dil Sınavını,

k) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Kabul

Kontenjan ve özel şartların tespiti ve ilanı
MADDE 5 – (1) Enstitü anabilim dalları, her yarıyıl sonunda, bir sonraki yarıyılda aça-

cakları yüksek lisans ve doktora programlarını, bu programlara kabul edecekleri öğrenci sayı-
larını ve varsa her programın gerektirdiği özel başvuru ve kabul şartlarını, yabancı dil dahil
bağlı bulundukları enstitüye teklif ederler. Teklifler, ilgili enstitü kurulu tarafından değerlen-
dirilerek karara bağlanır ve Senato tarafından onaylanarak kesinleşir.

(2) Rektörlük, enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programla-
rının adlarını, öğrenci sayılarını, şayet varsa özel başvuru şartlarını, son başvuru tarihlerini, sı-
nav tarihlerini ve gerekli görülen diğer bilgileri ilan eder.

Başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuru şartları şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına

sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde belli programlar için ilan edilen
özel şartlar dışında en az elli beş standart puan almış olmaları ve daha önce disiplin suçu sebe-
biyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir.
GRE/GMAT puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise, Yüksek-
öğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği denklikler esas alınır.

b) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına
sahip olmaları ve daha önce disiplin suçu sebebiyle herhangi bir yüksek lisans programından
ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan
ALES puanı getirme şartı aranmaz.

(2) Doktora programına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya yüksek lisans
programlarına ilişkin bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az
on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomalarına, eczacılık ve fen fa-
külteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara
göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde belli programlar için ilan edilen özel şartlar dışında en az elli beş,
lisans diplomasıyla başvuranların yetmiş standart puan almış olmaları ve daha önce disiplin
suçu sebebiyle herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından ilişiklerinin kesilmemiş
olması gerekir. GRE/GMAT puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında
ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği denklikler esas alınır. Ayrıca doktora prog-
ramına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az elli beş puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında
İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az elli beş puan veya Üni-
versitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(3) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul şartları, ilgili anabilim dalı
başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.
Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava
tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavları, Üniversitelerarası Kurul ta-
rafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Söz konusu adaylar için lisansüstü programlara
başvurularda ALES şartı aranmaz.
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Başvuru şekli
MADDE 7 – (1) Adaylar, kayıt yaptırmak istedikleri programı belirten başvuru formu-

na, öğrenim durumlarını gösteren belgeyi ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından istenen
diğer belgeleri ekleyerek, süresi içinde enstitü müdürlüğüne başvururlar. Başvuru için gerekli
diploma yurt dışından alınmış ise, bunun YÖK tarafından denkliğinin kabul edildiğine dair
belgenin aslının veya kurumca onaylı suretinin de verilmesi gerekir. Yabancı dil sınavına tabi
olanlar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından sınav açılması kabul edilmiş dillerin hangisinden
sınava gireceklerini de belirtirler. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın be-
yanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programı izleyebilecekleri kadar
Türk dili veya yabancı dil yeterliliğine sahip olup olmadıklarının tespitine ilişkin esaslar, ilgili
anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirme esas-

ları şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; başvuran adayların ALES pu-

anları ile lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ve bilim değerlendirme sınavı sonuçları değer-
lendirmeye alınır. ALES’ten alınan puanlar değerlendirilirken başvurulan programın standart
puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna
göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans ağırlıklı genel not ortalamasının
%25’i ve bilim değerlendirme sınavında alınan notun %25’inin toplamından oluşur. Bu değer-
lendirmeye ilişkin esaslar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer şartlar ilgili ana-
bilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve bu Yö-
netmeliğin 5 inci maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir. Ancak ilgili enstitü, yalnız ALES
puanı ile de değerlendirme yaparak tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; başvuran adayların lisans
ağırlıklı genel not ortalamaları ile bilim değerlendirme sınavı sonuçları değerlendirmeye alınır.
Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel
başarı notu; lisans ağırlıklı genel not ortalamasının %50’si ve bilim değerlendirme sınavında
alınan notun %50’sinin toplamından oluşur. Bu değerlendirmeye ilişkin esaslar ile başvuru için
adayların sağlaması gereken diğer şartlar, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine ens-
titü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılacak
ilanda belirtilir. Ancak ilgili enstitü, yalnız lisans ağırlıklı genel not ortalaması ile de değerlen-
dirme yaparak tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir.

(2) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; başvuran adayların ALES puanları ile
lisans ve/veya yüksek lisans ağırlıklı genel not ortalamaları, bilim değerlendirme sınavı sonuç-
ları ve yabancı dil düzeyleri değerlendirmeye alınır. ALES’te alınan puanlar değerlendirilirken
başvurulan programın standart puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendirmede
adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES puanının %50’si,
lisans ve/veya yüksek lisans ağırlıklı genel not ortalamasının %20’si, bilim değerlendirme sı-
navında alınan notun %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplamından oluşur. Bu de-
ğerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer şartlar ilgili
anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve bu
Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir. Ancak ilgili enstitü, yalnız
ALES puanı ile de değerlendirme yaparak doktora programlarına öğrenci kabul edebilir.
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(3) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.
Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak
işlem yapılır.

Yabancı dil sınavı, muafiyet ve yabancı dil hazırlık programı
MADDE 9 – (1) Bir lisansüstü programına kayıt olabilmek için hangi yabancı dilin

veya dillerin hangi düzeyde bilinmesi gerektiği, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine
enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılacak
ilanda belirtilir.

(2) Yabancı dilde öğretim yapılan bir yüksek lisans programına kayıt yaptırmak için
başvuran adaylar, İSZÜ tarafından düzenlenecek Yabancı Dil Yeterlik Sınavına katılırlar. Bu
sınavda başarılı olamayanlar, yabancı dil hazırlık programına alınırlar. Yabancı dil hazırlık
programı süresi en çok iki yarıyıldır.

(3) ÜDS’den elli beş puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan
bu puan muadili bir puan alanlar ile İSZÜ’deki yabancı dilde öğretim yapılan bir lisans veya
yüksek lisans programından mezun olanlar ve yurt içi veya yurt dışında yabancı dilde öğretim
yapılan üniversitelerden mezun olanlar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yabancı dil sı-
navından muaf tutulabilir.

Bilim değerlendirme kurulu ve sınavı
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için, ilgili anabilim dalı baş-

kanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından her program için üç asıl ve bir yedek
üyeden oluşan bilim değerlendirme kurulu oluşturulur.

(2) Lisansüstü programlarına başvuran adayların bilim konularındaki bilgi ve başarı
düzeyleri, bilim değerlendirme kurulu tarafından yapılan sınav ve/veya mülakat sonucuna göre
değerlendirilir.

Sonuçların ilanı ve kayıt
MADDE 11 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığının görüşü çerçevesinde, enstitü yöne-

tim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adayların sayısı ilan
edilen kontenjandan fazla ise, en yüksek notu alandan başlayarak aşağıya doğru sıralama yapılır
ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı sayılır. Sonuçlar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından
kesinleştirilerek ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen adaylar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenen tarihler arasında, istenen belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne başvurarak kesin
kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıt işlemini yaptırmayan aday, bu hakkını kaybeder.
İlgili enstitü yönetim kurulu, süresi içinde kayıt yaptıramayan, ancak uygun görülecek bir ma-
zerete sahip adayların kesin kayıt yaptırmalarına karar verebilir. Kayıt için istenen belgelerin
aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Bir lisansüstü programına kabul edilen adayların sayısı beş veya daha az ise, enstitü
yönetim kurulu, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşünü aldıktan sonra, o yarıyıl veya yılda
o programın açılmamasına karar verebilir.

Öğrenim ücretleri
MADDE 12 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim ücrete tabidir. Lisansüstü

programların öğrenim ücretleri ile bu programlarda ders, tez veya kredi başına düşen öğrenim
ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte ilan edilir.

(2) Öğrenci; başarısızlık sebebiyle tekrar etmek zorunda olduğu veya fazladan alacağı
derslere, ilgili yarıyıla ait Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders veya kredi başına düşen
öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yaptırır.
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(3) Öğrenim ücretini veya Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için ödenmesi ge-
reken diğer ücretleri zamanında ödemeyenlerin kayıtları yenilenmez ve bunlar öğrencilik hak-
larından yararlanamaz.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, adayların eksikliklerini

gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programına, ilgili lisansüstü programlarına öğrenci kabulündeki

esaslara göre öğrenci kabul edilir.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, bir alt düzeydeki program

dersleri arasından seçilir ve ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen ders-
lerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık
derslerinin yanı sıra, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile lisansüstü programa yönelik dersleri de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, derslerden başarılı sayılma
şartları, ders tekrarı ve diğer hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Başarısız olan
öğrencilere, bilimsel hazırlık programının süresi içinde ikinci bir sınav hakkı tanınır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, en çok bir takvim yılıdır. Bu süre,
yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen
ilgili lisansüstü programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile lisansüstü derslerine, özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders
alanlar, ilgili yarıyılda, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders veya kredi başına düşen
öğrenim ücretini ödemek ve aldıkları dersin bütün şart ve gereklerini (devam, sınavlar ve ben-
zeri) yerine getirmek zorundadır.

(2) Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak, daha sonraki yarıyıl-
larda İSZÜ’deki bir lisansüstü programına öğrenci olarak kayıt olmaları durumunda, özel öğ-
renci iken başardıkları lisansüstü derslerinden, kayıt oldukları program ile ilgili olanlardan al-
dıkları krediler, izledikleri programın kredi toplamının %50’sini geçmemek şartı ile ilgili ana-
bilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile devam etmekte olduğu
program için geçerli sayılabilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir ya-

rıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci, aşağıdaki hükümler çerçevesinde İSZÜ’de açılmış
bulunan bir lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir:

a) Yatay geçişin kabul edileceği programda, o program için ayrılmış kontenjanın dörtte
birini aşmamak üzere kontenjan ayrılabilir. Hangi programdan geçiş yapılabileceği, ayrılacak
kontenjan ve aranacak özel şartlar, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yö-
netim kurulu tarafından kararlaştırılır ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılacak
ilanda belirtilir.

b) Yatay geçişi kabul edilen adayın kalan ders yükümlülüğü, bu Yönetmelik hükümleri
dikkate alınarak, tanınacak süre ve diğer hususlar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından be-
lirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Kayıt yenileme ve kayıt dondurma
MADDE 16 – (1) Kayıt yenileme: Lisansüstü programlarında kayıtlı öğrenciler, her

yarıyılın başında ilgili enstitü tarafından belirlenerek ilan edilen usule uygun olarak kayıtlarını
yenilemekle yükümlüdür. Aksi takdirde, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir
mazereti olmaksızın süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl başarısız sayılır ve
söz konusu yarıyıl, öğrencinin toplam eğitim-öğretim süresine dahil edilir. Öğrenim ücretinin
ödenmemiş olması mazeret sayılmaz. Ancak ilan edilen tarihlerde kayıt yaptıramayan ve enstitü
yönetim kurulu tarafından uygun görülecek bir mazereti olan öğrenciler belirlenen tarihlerde
kayıtlarını yenileyebilir.

(2) Kayıt dondurma: Haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenim süresi boyunca, yüksek lisans
öğrencileri en fazla iki yarıyıl, doktora öğrencileri ise en fazla dört yarıyıl kayıt dondurabilir.
Haklı ve geçerli sebebin kabul edilebilmesi, bu sebebin ortaya çıkmasından itibaren en geç bir
ay içinde enstitü müdürlüğüne bildirilmesi şartına bağlıdır. Kayıt dondurma başvuruları, yarıyıl
başında ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasından itibaren en geç bir ay içinde yapılabilir. Kaydı
dondurulan öğrencinin, o yarıyıl, öğrenim süresine dahil edilmez. Aynı usulle kayıt dondurma
işlemi tekrar edilebilir.

Dersler
MADDE 17 – (1) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olduğu zorunlu ve/veya

seçmeli derslerin kredisi ve sayısı, bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(2) Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuvar saatle-
rinin yarısının toplamından oluşur. AKTS’ye göre bir derse ait kredi değeri ilgili anabilim dalı
başkanlığının teklifi üzerine enstitü kurulu tarafından ayrıca belirlenir.

Derslere devam
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, derslerin %70’ine devam

etmiş olmaları gerekir. Her öğretim elemanı, derslere devam mecburiyetini bu esaslara göre
kontrol eder.

(2) Derslere devam mecburiyetini yerine getirmemiş öğrencilere ait her ders için bir
liste, akademik takvimde belirtilen derslerin bittiği gün dersin öğretim elemanı tarafından ilgili
enstitü müdürlüğüne verilir ve öğretim elemanı tarafından sınavlardan önce ilan edilir. Bu öğ-
renciler, belirtilen dersten devamsız sayılır ve o dersin sınavına kabul edilmezler. Başarısız sa-
yılan bu öğrencilere “DZ” notu verilir.

(3) Daha önce devam şartı bir kere sağlanmış teorik derslerde devam şartı aranmaz.
Sınavlar
MADDE 19 – (1) Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara

sınav notu, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve/veya öğ-
rencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir.

(2) Yarıyıl sonu sınavları, ilgili enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde
yapılır.

Değerlendirme
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlarında, öğrencinin kredili bir dersten başarılı sa-

yılabilmesi için; dersin yarıyıl sonu notunun en az “CC” olması gerekir.
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(2) Öğrenci, başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya açılırsa yaz
öğretiminde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının ona-
yı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir.

(3) Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen
başarı puanları, başarı puanlarının karşılığı harf notları ve katsayıları verilir:

Puan Harf Notu (Başarı Notu) Dört Üzerinden Katsayısı
90-100 AA 4.0
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3.0
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2.0
00-69 FF 0.0
00-00 DZ 0.0
(4) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
a) EK (eksik) notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir

sebeple ders için gerekli şartları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olu-
nur. Öğrenci, herhangi bir dersten (EK) notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren on
beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (EK) notu ken-
diliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, anabilim dalı baş-
kanlığının teklifi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından (EK) notunun süresi bir sonraki kayıt
döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

b) YT (yeterli) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan
öğrencilere verilir.

c) YZ (yetersiz) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden, lisans prog-
ramına hazırlık programında alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde
alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) DV (devam ediyor) notu; kredisiz dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdür-
mekte olan öğrencilere verilir.

d) DZ (devamsız) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini
yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (DZ) notu, not ortalaması hesabında
(FF) notu işlemi görür.

e) TR (transfer) notu; daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda öğrenim gören
öğrencilerin o yükseköğretim kurumunda aldıkları ve denkliği Üniversitenin ilgili yönetim ku-
rulu tarafından kabul edilen derslere verilir. Transfer notu ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı
genel not ortalaması hesabına katılmaz.

f) GM (girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda (GM) notu
alan öğrenci mazeret veya bütünleme sınavlarına girerse, (GM) notu sayısal nota dönüştürülür.
Mazeret sınavlarına girmezse (GM) notu sıfıra dönüştürülür.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 21 – (1) Sınav notlarına itiraz, öğrenci tarafından sınav notlarının ilanını takip

eden beş gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim
üyesi tarafından incelenir, herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme talebi,
öğretim üyesinin başvurusu üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek
karara bağlanır.

Savunmalara dinleyici kabulü
MADDE 22 – (1) Tez ve proje önerisi savunmaları ile tez ve proje savunmaları, öğretim

elemanlarına ve öğrencilere açıktır. Ancak, jüri üyeleri dışındaki katılımcılar adaya soru soramaz.
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Yeniden kayıtta muafiyet
MADDE 23 – (1) Daha önce herhangi bir lisansüstü programında başarmış olduğu ders

veya derslerden, yeni kaydolduğu programda muaf olmak isteyen öğrenci, ilk kayıttan itibaren
en geç beş gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurur, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığı bu talebi değerlendirir. İlgili enstitü yönetim kurulu, bu değerlendirme ışığında, mua-
fiyet talebini tamamen veya kısmen kabul veya reddeder.

Tebligat
MADDE 24 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar, disiplin ve benzeri konularda ilgili ensti-

tülerde yapılan ilanlar, öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir.
(2) Öğrenci hakkındaki kişisel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan

edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen adresine gönderilmek suretiyle tebliğ edilir.
(3) Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen

kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.
(4) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş

olan veya adresi değiştirdikleri halde bunu enstitüye dilekçe ile bildirmemiş bulunan öğrenci-
lerin, bildirdikleri adrese yapılacak tebligatlar geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programları
MADDE 25 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların, enstitünün hangi anabilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüle-
ceği, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurul kararı ve Senatonun onayı ile belir-
lenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş iznine, ilgili anabilim dalı
başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu karar verir.

(3) Bir yükseköğretim kurumunun lisans programına kayıtlı öğrencilerin, aşağıdaki
şartları sağlamaları halinde lisansüstü programlarında sunulan derslere kayıt yaptırmaları ve
bu dersleri, ilgili yüksek lisans programındaki ders yüküne saydırabilmeleri mümkündür:

a) İzlediği lisans programının son sınıfında kayıtlı olması.
b) Lisansüstü programından en fazla üç ders alması ve bu derslerden herhangi birisinin,

lisans veya yüksek lisans programlarından sadece birinde değerlendirilmesi.
(4) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle ortak programlar şek-

linde de düzenlenebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amaç ve kapsamı
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır. Bu program, toplam yirmi bir krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, bir
seminer ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, “başarılı” veya
“başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl
tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerden en fazla iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınma-
mış olması şartıyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili anabilim dalı başkanlı-
ğının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan derslerden de seçilebilir.
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Süre
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlamanın normal süresi dört ya-

rıyıldır. Ancak bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre ders muafiyeti bulunan veya tezini
daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili
enstitü yönetim kurulu tarafından iki yarıyıla kadar indirilebilir.

(2) Tezli yüksek lisans programını dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,
daha sonraki yarıyıl(lar)da ilgili yarıyıla ait Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders/tez
ve/veya kredi başına düşen öğrenim ücretini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için
kayıt yaptırabilirler.

(3) Tezli yüksek lisans programını tamamlamanın azami süresi altı yarıyıldır. Tezli yük-
sek lisans programını azami altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, daha sonraki ya-
rıyıl(lar)da 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili yarıyıla ait
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders/tez ve/veya kredi başına düşen öğrenim ücretini
ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sı-
navlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmak-
sızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programında kayıtlı her bir öğrenciye, ilgili ana-

bilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar tez danışmanı atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda, aynı şekilde ikinci danışman atanabilir.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya doktora derecesine sahip öğretim görevlileri
arasından seçilir. Gerekli hallerde, danışman atanıncaya kadar danışmanlık işlemleri, ilgili ana-
bilim dalı başkanlığının görevlendireceği bir öğretim üyesi tarafından geçici olarak yürütüle-
bilir.

(3) Tez danışmanı, en geç üçüncü yarıyılın ilk iki haftası içinde, danışmanlığını yaptığı
öğrenci için belirlediği tez konusunu ilgili anabilim dalı başkanlığının uygundur görüşü ile bir-
likte enstitüye bildirir.

(4) Tez danışmanı, öğrencinin çalışmalarını her yarıyıl sonunda “başarılı” veya “başa-
rısız” olarak değerlendiren bir raporu, ilgili anabilim dalı başkanlığının uygundur görüşü ile
enstitüye bildirir.

(5) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili anabilim dalı başkanlı-
ğının gerekçeli teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından danışman değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini ilgili enstitü

tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlamak ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır.

(2) Öğrenci tamamlamış olduğu yüksek lisans tezinin bir kopyasını danışmanının onay
yazısı ile birlikte anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye teslim eder.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yö-
netim kurulu tarafından atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim
kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere, üç veya beş kişiden oluşur. Ayrıca, üç kişilik jüriler için bir, beş kişilik jüriler için ise iki
yedek jüri üyesi aynı şekilde belirlenir. Tez jürisinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci
tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri üyelerinin belirlenmesinden sonra öğrenci enstitüye teslim
ettiği tezin aynısını jüri üyelerine bir tutanakla teslim eder.
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(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve yeri, tez danışmanının
teklifi üzerine enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir.
Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav
dinleyicilere açık olarak yapılır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”,
“ret” veya “düzeltme” kararı verir. “Ret” veya “düzeltme” kararları gerekçeli olur. Bu karar,
ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi hakkında “düzeltme” kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini ya-
parak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez
konusu verilir.

Yüksek lisans diploması
MADDE 30 – (1) Derslerini başarı ile tamamlamak, ağırlıklı genel not ortalaması 2.50

ve üzeri olmak ve tez sınavında başarılı olmak şartıyla; ciltlenmiş tezin en az üç kopyasını, iki
adet PDF formatında CD’sini ve biri Türkçe, diğeri yabancı bir dilde hazırlanmış özetlerin en
az üçer kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim
eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da-
lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının amaç ve kapsamı
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı; öğrenciye mesleki ko-

nuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu
program, toplam otuz krediden az olmamak şartıyla en az on adet ders ile yüksek lisans proje
dersinden oluşur. Yüksek lisans projesi kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değer-
lendirilir. Öğrenci, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve
yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Proje danışmanı atanması
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına kaydını yaptıran öğrenciye, ilgili

anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç ikinci yarıyılın
başına kadar, yüksek lisans projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere, bir öğretim
üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi danışman olarak atanır.

(2) Gerekli hallerde, danışman atanıncaya kadar danışmanlık işleri ilgili anabilim dalı
başkanlığının görevlendireceği bir öğretim üyesi tarafından geçici olarak yürütülür.

(3) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili anabilim dalı başkanlı-
ğının gerekçeli teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

(4) Öğrenci tamamlamış olduğu yüksek lisans projesinin bir kopyasını danışman öğre-
tim üyesinin uygundur görüşü ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye tes-
lim eder.
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Süre
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamanın normal süresi iki ya-

rıyıldır. Bu süreyi aşan öğrenci daha sonraki yarıyıl(lar)da kayıt olacağı derslere ve/veya yüksek
lisans projesine ait ders/proje ve/veya kredi başına düşen öğrenim ücretini ödemek şartı ile öğ-
renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamanın azami süresi altı yarıyıldır. Tezsiz
yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, daha sonraki
yarıyıl(lar)da 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili yarıyıla ait
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders/proje ve/veya kredi başına düşen öğrenim ücretini
ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sı-
navlara katılma ile proje hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-
maksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans diploması
MADDE 34 – (1) Derslerini ve yüksek lisans projesini başarı ile tamamlayan ve ağır-

lıklı genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan öğrenciye, yüksek lisans diploması verilir.
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da-

lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının amaç ve kapsamı
MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak
için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlana-
cak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir kre-

diden az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından;
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk iki kredilik on dört adet ders, ye-
terlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim ku-
rulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle ortak programlar şeklinde

de düzenlenebilir.
Süre
MADDE 36 – (1) Doktora programını tamamlamanın normal süresi; yüksek lisans de-

recesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır.
Ders ve uygulamalarını iki yarıyılda bitiren bir öğrenci, tez çalışmasını iki yarıyıldan az olma-
mak üzere tamamlaması halinde, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en az beş yarıyılda,
lisans derecesi ile kabul edilenler ise en az yedi yarıyılda, doktora çalışmalarını bitirebilirler.
Ancak bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre ders muafiyeti bulunan öğrenciler için bu
süre, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile dört yarıyıla kadar indirilebilir.
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(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi;
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan ve en az 3.00 ağırlıklı genel not ortalamasını
tutturan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını
bu maddenin birinci fıkrasında belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna (lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonuna) kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen
öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile
tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Doktora programını normal süresi içinde başarıyla tamamlamayanlar; daha sonraki
yarıyıl(lar)da ilgili yarıyıla ait Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders/tez ve/veya kredi
başına düşen öğrenim ücretini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptıra-
bilirler.

(5) Doktora programını tamamlamanın azami süresi ise; yüksek lisans derecesi ile kabul
edilenler için on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıldır. Doktora
programını azami süresi içinde başarıyla tamamlamayanlar; daha sonraki yarıyıl(lar)da 2547
sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili yarıyıla ait Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenen ders/tez ve/veya kredi başına düşen öğrenim ücretini ödemek şartı ile öğ-
renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez
hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder.

Tez danışmanı atanması
MADDE 37 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen

her öğrenci için en geç üçüncü yarıyılın başına; lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için
ise en geç beşinci yarıyılın başına kadar bir tez danışmanı belirleyerek ilgili enstitüye teklif
eder. Tez danışmanı teklifi ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının
niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanı; Üniversiteden,
diğer yurt içi veya yurt dışı üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından veya ilgili sektörden
alanında doktora derecesine sahip kişilerden seçilebilir. Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim
kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde tez konusunu belirleyip enstitüye bildirir.

Yeterlik sınavı
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığını belirlemektir. Yeterlik sınavları
ekim ve mart aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Derslerini başarıyla tamamlayan ve
ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 ve üzeri olan öğrenci yeterlik sınavına girebilir.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç beşinci yarıyılın; lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından teklif edilen ve enstitü
yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve
değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Sınav jürileri, ilgili enstitü yönetim kurulunun
onayı ile kesinleşir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav
sonuçları belirlendikten sonra öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik komitesi, öğrencinin
yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız
olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından, yeterlik
sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
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(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yeterlik sınavına girer.
(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-

mamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sürelerden
sonra da, fazladan ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan verilecek derslerin kredisi, ilgili prog-
ramın toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçemez.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla
tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Hangi programlardan geçiş
yapılabileceği, ayrılacak kontenjan ve aranacak özel şartlar, ilgili anabilim dalı başkanlığının
teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin
intibakı, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılır ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
kesinleşir.

Tez izleme komitesi
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili anabilim dalı

başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından
başka, ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması
durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının gerekçeli teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından bu maddenin ikinci fık-
rasındaki şartlara uymak kaydıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini,
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu,
sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komite üyelerine verir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından, tez önerisi savunmasını
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda, yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde, tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrenci,
toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir.
Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından “başarılı” veya “başarısız” olarak belirlenir ve bir
tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir. Başarısız olan öğrenciyle ilgili tez izleme komitesi
toplanmaya devam eder.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 41 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitü

tez yazım kılavuzundaki esaslara ve anabilim dalı başkanlığının o program için öngöreceği
özel kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
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(2) Öğrenci tamamlamış olduğu doktora tezinin bir kopyasını danışman öğretim üye-
sinin onay yazısı ile birlikte anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye teslim eder.

(3) Doktora tez jürisi; ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile atanır. Jüri; üçü, öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az
biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. İlgili
enstitü yönetim kurulu ayrıca, birisi İSZÜ’den ve diğeri İSZÜ dışındaki üniversitelerin öğretim
üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Öğrenci, jüri üyelerinin belirlenmesinden sonra,
enstitüye teslim ettiği tezin aynısını jüri üyelerine bir tutanakla teslim eder ve sonucu enstitüye
bildirir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve yeri, tez danışmanının
teklifi üzerine, enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir.
Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında, salt çoğunlukla “kabul”,
“ret” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından, tez sı-
navını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi
reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

Doktora diploması
MADDE 42 – (1) Derslerini başarı ile tamamlamak, ağırlıklı genel not ortalaması 3.00

ve üzeri olmak ve tez sınavında başarılı olmak şartıyla; ciltlenmiş tezin en az üç kopyasını, iki
adet PDF formatında CD’sini ve biri Türkçe, diğeri yabancı bir dilde hazırlanmış özetlerin en
az üçer kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim
eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora adayına, doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri
MADDE 43 – (1) Lisansüstü programında okuyan öğrenciler hakkında, 18/8/2012 ta-

rihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; İstanbul Sabahattin

Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Senato ve ilgili enstitü yönetim
kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 26/2/2012 tarihli ve 28216 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan İs-

tanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı olarak

kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve ça-
lışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ticaret Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, 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 (İTİCU-UZEM): İstanbul Ticaret Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyona

ilişkin çalışmalar yapmak,
b) Üniversitede yürütülmekte olan programların ve/veya derslerin yapılan plan, prog-

ram, eşgüdüm ve uygulama faaliyetleri kapsamında uzaktan eğitim ile etkin ve verimli biçimde
desteklenmesini ve/veya yürütülmesini temin etmek,

c) Önlisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde, kariyer yönetiminde ve hayat boyu
eğitimde yeni uzaktan eğitim teknolojilerine dayalı uygulamaların geliştirilmesine ve bu çer-
çevede uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlamalara destek vermek,

ç) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme, planlama ve uygulama çalışmaları
yapmak, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların ve bireylerin uzaktan eğitim ihtiyaç
ve isteklerine yardımcı olmak,

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla
işbirliği yapmak, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara
aktarmak ve amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını be-
lirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya
süresiz, basılı ve/veya çevrimiçi yayınlar yapmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırma – geliştirme çalışmaları yapmak,
b) Eğitim programlarının uzaktan eğitim yoluyla ve/veya destekli yürütülebilmesi için

ilgili fakülte, yüksekokul, enstitü ve uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği içerisinde
uzaktan eğitim faaliyetlerini hazırlamak, sunmak, sürdürülebilir bir model geliştirmek ve bu
faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak,

c) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim ile verilmesine yö-
nelik önerileri değerlendirmek, yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda programların geliş-
tirilmesini sağlamak,

ç) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek,
analiz etmek, eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,

d) İlgili kurum ve kuruluşlara aktarmak üzere uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel toplan-
tılar düzenlemek, sertifikalı eğitim programlarını bizzat veya stratejik işbirliği ile organize et-
mek ve bu yönde katkı sağlamak,

e) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde farklı üniversitelerle uzaktan eğitim ile yürü-
tülecek ortak önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ve diğer eğitim faaliyetleri için gerekli
altyapıyı sağlamak,

f) Uzaktan eğitim ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etki-
leşimi ve işbirliğini sağlamak, bu kapsamda ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmek,

g) Uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek,
uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası projeler ger-
çekleştirmek,

ğ) Uzaktan eğitim konusunda uygulanmakta olan ilgili mevzuatı takip etmek, bu kap-
samda yeni planlamalar yapmak ve uygulamak,

h) Uzaktan eğitim ile ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak,
ı) Amacı ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin Organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri ve/veya idari

personel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında da aynı yöntem uygu-
lanır. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre
karşı sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim
üyeleri ve/veya idari personeli arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek
üzere Rektörün onayına sunar. Rektör tarafından görevlendirilen Müdür Yardımcısı, Merkezle
ilgili konularda Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar.

(3) Müdür kısa süreli ayrılmalarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan
fazla süremez. Vekâlet altı aydan fazla sürerse veya süresi dolmadan herhangi bir nedenle Mü-
dür görevinden ayrılırsa, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yö-

netim Kurulunda alınan kararları uygulamak,

Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2013 – Sayı : 28532

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 82



b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim
Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektör-
lüğe sunmak,

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iletişim tekno-
lojileri ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapmak.

Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı dâhil Üniversite öğ-

retim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süre ile görevlendirilen
üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirile-
bilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,
c) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve

bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma kurulu, Müdür ve/veya Yönetim Kurulu tarafından önerilen

ve Rektör tarafından uygun görülen, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri
ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim ele-
manları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş
dünyası temsilcileri arasından Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu
en fazla dokuz üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

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

(3) Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerin açıklanıp tar-
tışılmasını sağlar, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirir.

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.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

GAZ KAYNAK DONANIMLARI-KAYNAK YAPMA, KESME VE

BENZERİ İŞLER İÇİN LASTİK HORTUMLAR

İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 3821)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2012/43)

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) 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-

buri Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2008/18) Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS

EN 559 “Gaz Kaynak Donanımları – Kaynak Yapma, Kesme ve Benzeri İşler İçin Lâstik Hor-

tumlar” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu standardın yerine Türk Standardları

Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS EN ISO 3821 “Gaz Kaynak Donanımları – Kaynak

Yapma, Kesme ve Benzeri İşler İçin Lastik Hortumlar” standardı imalat ve satış safhalarında

zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 3821 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

“Bu standard, kaynak yapma, kesme ve benzeri işlerde kullanılan lastik hortumların

(ikili hortumlar dahil) sahip olması gereken özellikleri kapsar.

Bu standard, 2 MPa (20 bar) basınca kadar olan normal hizmet ve hafif hizmet [en büyük ça-

lışma basıncı 1 MPa (10 bar)’a kadar ve anma iç çapı 6,3 mm ve daha az olan hortumlarla sı-

nırlıdır] için lastik hortumların özelliklerini kapsar.

Bu standard, -20 °C ile +60 °C sıcaklık aralığında çalışan ve aşağıda verilen işlerde kullanılan

hortumlara uygulanır.

- Gaz kaynağı ve kesme işleri.

- Koruyucu inert gaz veya aktif bir gaz ortamında ark kaynağı işleri.

- Diğer kaynak ve kesme işleri (özellikle ısıtma, lehimleme ve metalizasyon işlemle-

rinde).

Bu standard, termoplastik hortumlara ve yüksek basınçlı [>0,15 MPa (>1,5 bar)] asetilen için

kullanılan hortumlara uygulanmaz.”

MADDE 4 – (1) TS EN ISO 3821 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satan-

ların, bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 3821 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il tem-

silciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet

sitesinden ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ündeki Atık Listesinde
yer alan atıkların karayolu ile taşınmasına dair esasların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin

Ek-IV’ündeki Atık Listesinde yer alan tehlikeli atıklar ile taşınması kendi mevzuatı ile kurala
bağlanmış olan özel atıklar ve tıbbi atıkların karayolu ile taşınmasına dair esasları kapsar.

(2) Bu Tebliğ;
a) Maden atıkları, ambalaj atıkları, tehlikesiz atıklar ve radyoaktif atıkların taşınmasını,
b) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat

hükümlerine göre yapılan taşıma işlemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan ya da Türk Si-
lahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin eşlik ettiği araçlarla yapılan taşıma işlemlerini,

kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11, 12

ve 13 üncü maddeleri ile 4/7/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddelerine, 31/3/2007
tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşın-
ması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine dayanılarak,

(2) 22/3/2010 tarihinden itibaren taraf olduğumuz, Tehlikeli Malların Karayolu ile Ulus-
lararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına paralel olarak,

hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ADR: Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa An-

laşmasını,
b) Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan Atık Yö-

netimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan sınıflardaki herhangi bir mad-
deyi,

c) Atık kategorileri: Yönetimleri açısından farklılık gösteren ve Ek-1’deki atık kodlarına
göre sınıflandırılan atıkları,

ç) Araç park yeri: Tehlikeli atık taşıyan araçların taşıma işlemi yapmadıkları zaman bu-
lunacakları ve Ek-IV’te verilen teknik özellikleri haiz alanları,

d) Atık Takip Hizmet Sağlayıcısı (ATHS): Sistemin kullanımı sırasında mobil cihazların
işletilmesi sırasında, sahadaki araçlara ve araçların ait oldukları firmalara eğitim, destek ve da-
nışmanlık hizmeti verecek olan Türkiye’de yerleşik kurum ya da işletmeleri,

e) Araç Takip Servis Sağlayıcısı (ATSS): Mobil Atık Takip Sisteminin altyapısında bu-
lunan mobil cihazların montajı ve bakımı dâhil olmak üzere buradan gelen bilgileri toplayıp,
Bakanlık sunucularına, Bakanlık tarafından belirlenmiş iletişim protokolünü kullanarak gön-
derecek, Türkiye’de bulunan kurum ya da işletmeleri,
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f) Atık taşıma araç lisansı: Bu Tebliğ ile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il mü-
dürlüğünce atık taşımak amacıyla faaliyet gösteren firmalara ait araçlara verilen Ek-3’teki belgeyi,

g) Atık taşıma firma lisansı: Bu Tebliğ ile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il mü-
dürlüğünce atık taşımak amacıyla faaliyet gösteren firmalara verilen Ek-2’deki belgeyi,

ğ) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
h) İl Müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,
ı) Çevre lisansı/Geçici faaliyet belgesi: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetme-
likte düzenlenen belgeyi,

i) İşaretlemeler: Lisanslı araçlar üzerinde bulunması 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönet-
melik ile belirlenmiş ve tehlike sınıfını gösteren etiketlerin ADR’nin güncel versiyonuna uygun
işaretleri,

j) Mevzuat: 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Ta-
şıma Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan mevzuatı,

k) Mobil cihaz: Atık taşıyan araçlar üzerine monte edilecek, araç konum bilgisi, aracın
durumu, seyrine ilişkin bilgiler ile Ulusal Atık Taşıma Formu bilgilerinin kaydedilmesini ve
Araç Takip Servis Sağlayıcısına gönderilmesini sağlayan, en az bir GPS modülü, mobil iletişim
modülü ve veri giriş panelinden oluşan cihazı,

l) Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT): Her bir taşıma işlemine ilişkin bilgilerin kayna-
ğında kayıt altına alınması, atık yüklü araçların seyir halindeyken izlenmesi ve bu şekilde atık
taşıma işlemlerinin etkin bir şekilde denetlenmesi amacıyla hazırlanan sistemi,

m) Özel atık: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ündeki Atık
Listesinde yer alan ve üretici sorumluluğu ilkesinden hareketle, yönetimleri ayrı yönetmelik-
lerle düzenlenmiş olan atık yağ, bitkisel atık yağ, atık akümülatör, atık pil, ömrünü tamamlamış
lastikler, ömrünü tamamlamış araçlar ile atık elektrikli ve elektronik eşyaları,

n) Seyyar konteyner: Kamyonun kasası üzerine monte edilip sökülebilen yekpare kon-
teyneri,

o) Tehlikeli atık: Yönetimleri özel mevzuat ile düzenlenmiş olan özel atıklar ve tıbbi
atık hariç olmak üzere Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ündeki Atık
Listesinde (*) ile işaretlenmiş atıkları,

ö) Tıbbi atık: 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atık-
ların Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanan atıkları,

p) Tutarlılık kontrolü: Atığın oluşumundan bertarafı/geri kazanımına kadar olan süreçte;
atığın miktarı, atığın kodu ve bu atığa ait Ulusal Atık Taşıma Formu bilgilerinin, taşınan atık
ile uyumunun kontrolünü,

r) Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF): 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-9’unda yer alan ve il mü-
dürlüklerince basılarak ücret karşılığı atık üreticisi veya yetkilendirilmiş kuruluşlara verilen
formu,

s) Yetki belgesi: 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kara-
yolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında bir faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere verilen
belgeyi,

ifade eder.
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Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında belirtilen atıkların taşınmasında aşağıdaki ku-

rallara uyulur.
a) Bu Tebliğ kapsamında kullanılacak taşıtların (araçların), Tehlikeli Maddelerin Ka-

rayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Ta-
şımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)’nın 9 uncu bölümünde belirtilen hükümlerine
uygun olması gerekir. Söz konusu taşıtların üretimi yurt içinde ise, bu taşıtların ADR’ye uygun
olduğunu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilmiş belge ile, yurt dışından ithal edilmiş
taşıtlardan ise ilgili otoritesinden alınmış ADR’ye uygunluk veya tip onay belgesi ile belge-
lendirilmesi gerekir.

b) Bu Tebliğ kapsamındaki atıkların taşınmasında kullanılacak araçlar ve bu araçların
bağlı bulunduğu firmalar için il müdürlüklerinden taşıma lisansı alınır.

c) Bu Tebliğ kapsamında olan atıkların taşınması işlemleri sırasında, MoTAT sistemi
kullanılır. Bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak mobil cihaz takılmayan araçlar ile bu Tebliğ
kapsamında olan atıklar taşınamaz.

ç) UATF’de yer alan bilgiler, atık taşıyan araç üzerine monte edilecek olan mobil cihaz
kullanılarak sisteme aktarılır ve aynı zamanda basılı UATF bu Tebliğin altıncı bölümü çerçe-
vesinde doldurulup imzalanarak en az 5 yıl süreyle saklanır.

d) Bu Tebliğ kapsamındaki atıkları taşıyan araçların MoTAT Sistemine kaydedilmesi
ve bu araçlarla atık taşınması sırasında, taşınan atığa ait UATF’nin çevrimiçi doldurulması
esastır. Ayrıca taşınan atığa ait basılı UATF’ler taşıma süresince lisanslı araçta bulundurulur.

e) Taşıma işlemlerinde her bir atık için Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönet-
meliğin Ek-IV’ünde yer alan 6 haneli atık kodları kullanılır.

f) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’ündeki 09 01 Fotoğraf
Endüstrisi Atıkları başlığı altında yer alan atıklar ile tek seferde 50 kg altında taşınacak olan
tıbbi atıklar hariç diğer atıklar için lisanslı araçla taşıma zorunluluğu bulunmamakla birlikte
bu atıkların kayıt altına alınabilmesi için basılı UATF kullanılır ve atığın teslim edildiği lisanslı
geri kazanım/bertaraf tesisince kayıt altına alınır.

g) Tıbbi atıkların taşınması esnasında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin
Ek-1/c’sinde yer alan küçük miktarda atık üreten sağlık kuruluşları hariç atık miktarı gözet-
meksizin UATF kullanılır.

ğ) Tıbbi atıklar hariç olmak üzere 50 kg altında olan atıkların kargo ile taşınması ancak
uluslararası tehlikeli yük taşımacılığına ilişkin belge almış olan kargo şirketlerince yapılır.

h) Bu Tebliğ kapsamında yer alan atıkların, bu maddenin birinci fıkrasının (f) ve (ğ)
bentlerinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla geçici faaliyet belgesi veya çevre lisansı
almış geri kazanım/bertaraf tesislerine lisanslı araçlarla taşınır.

ı) Kontamine varil, IBC tank ve bidon atıklarının aynı amaçla ve aynı üretici/ithalatçı
tarafından tekrar kullanımı amacıyla toplanarak taşınması üretici/ithalatçı sorumluluğunda
olup, bu atıklar atık minimizasyonu olarak değerlendirildiğinden MoTAT kapsamında değildir.
Ancak üretici/ithalatçı, bu atıkları taşımak amacıyla kullanacakları araç bilgilerini bulundukları
ilin il müdürlüklerine taşıma öncesinde yazılı olarak bildirir. Atığın taşınmasını müteakip ise
sevk irsaliyesi ve kantar fişinin bir örneği üretici/ithalatçı tarafından bulunduğu ilin il müdür-
lüğüne gönderilir.

i) Kontamine varil, IBC tank ve bidon atıklarının geri kazanım veya bertaraf amacıyla
toplanması ve taşınması halinde bu maddenin (ı) fıkrası hükümleri uygulanmaz.

j) Park halinde iken araçta atık bulunmaz. Ancak, mücbir sebepler veya arazi durumuna
göre araç atıkla yüklü iken zorunlu olarak park edilmesi gerektiğinde, firma lisans dosyasında
belirtilen ve Ek-IV’te verilen özelliklere haiz araç park yerlerinde park edilir. Park alanında
acil durumlara karşı güvenlik önlemleri alınır.
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k) Tıbbi atıklar hariç olmak üzere, atıklar araca yüklendikten sonra geri kazanım/ber-
taraf tesisine teslim edilme süresi 10 gündür. Mücbir hallerde bu süre 30 günü geçemez.

l) Mobil cihazlar ve iletişim altyapı hizmetleri, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş
ATSS’ler tarafından sağlanır.

m) Mobil cihazları ve iletişim altyapı hizmetlerinin sahadaki işletim ve kullanım desteği
ile eğitim hizmetlerini, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ATHS’ler verir.

n) Mevcut mobil cihazı ve iletişim alt yapısı olan firmalar, Bakanlıkça talep edilen şart-
ları ve gerekli entegrasyonu sağlaması durumunda bu cihazların kullanımına devam edebilir.

o) Bakanlık sistemin işletimi sırasında atık taşıyan firma ve araçlara teknik ya da işle-
timsel destek vermez, bu hizmet destek ihtiyacının konusuna göre ATHS ya da ATSS’ler tara-
fından sağlanır.

ö) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte tanımlanan ve 21/10/2010 ta-
rihli ve 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Maddeler İçin
Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karara göre Hazine Müsteşarlığınca belirlenen
talimat ve tarife doğrultusunda mali sorumluluk sigortası yaptırılır. 

p) Atığın taşınması işlemlerinde; ağırlık ölçümü sırasında ölçüm cihazlarından kaynak-
lanan atık ağırlığının % 5’inden fazla farklılıklar, hacim olarak ölçülen atıkların daha sonra
kütle olarak ölçülmesinden kaynaklanabilecek dönüşüm farklılıkları, matbu ve imzalı UATF
üzerindeki bilgiler ile MoTAT sistemi üzerindeki bilgilerin eşleşmesi ve atık kodunun belir-
lenmesindeki hataların tespiti amacıyla tutarlılık kontrolü yapılması esastır.

r) Bu Tebliğ kapsamında kullanılacak ve ADR Bölüm 6’da tanımlanan kaplar (amba-
lajlar); akredite bir kuruluş tarafından test edilmiş ve UN numarası verilerek sertifikalandırılmış
olmalıdır. Tehlikeli atıkların karayolu ile taşınmasında bu kaplar kullanılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler

Bakanlığın merkez teşkilatının görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Bakanlığın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Atık taşıma esaslarını belirlemek.
b) Mobil Atık Takip Sistemini oluşturmak.
c) ATHS’leri yetkilendirmek ve yükümlülüklerini yerine getirilmediğinin tespit edilmesi

durumunda ATHS’nin yetkisini iptal etmek.
ç) Mobil cihazın özeliklerini belirlemek.
d) Mobil cihaz için başvuran ATSS’lere yeterlilik vermek, yeterliliğini denetlemek ve

ATSS’nin yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi durumunda yetkisini iptal
etmek.

İl Müdürlüğünün görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) İl Müdürlüklerinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Atık taşıma lisansı almak üzere başvuran firma ve araçlara, 19 uncu ve 20 nci mad-

delerde istenen bilgi ve belgeler doğrultusunda lisans vermek.
b) Lisanslandırma işlemlerini MoTAT Sistemi kullanarak gerçekleştirmek, firma ve

araçları kayıt altına almak.
c) Firma ve firmaya bağlı her bir araç için ayrı ayrı lisans belgesi düzenlemek.
ç) UATF stok ve satış bilgilerini MoTAT Sistemini kullanarak kayıt altına almak.
d) MoTAT Sistemini kullanarak UATF’leri ücreti karşılığında atık üreticisine veya yet-

kilendirilmiş kuruluşlara vermek.
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e) Araçları yılda en az 1 kez denetlemek, denetimler sonucu lisans koşullarına uymayan
firma ve araçların lisansını iptal etmek, lisans verilen ve lisansı iptal edilen firma ve araç bil-
gilerini Bakanlığa bildirmek.

f) 5 inci maddede esası belirtilen tutarlılık kontrolünü yapmak.
g) Atık taşıma lisansı almak üzere başvuran firmanın talebine istinaden araçla taşına-

bilecek olan atık kodlarını belirlemek.
Geri kazanım ve bertaraf tesislerinin görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Bakanlıktan lisans almış geri kazanım ve bertaraf tesislerinin görev

ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Sadece UATF olan atıkları tesise kabul etmek.
b) 5 inci maddede belirtilen tutarlılık kontrolünü yapmak ve tutarsızlık durumunda il

müdürlüğüne bildirmek.
c) Kontrol edilen UATF bilgilerini MoTAT sistemi üzerinden de onaylamak.
ç) UATF’lerin ilgili bölümlerini doldurmak ve altıncı bölümde tanımlanan prosedüre

uymak.
Atık üreticisinin yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Atık üreticisinin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Bağlı oldukları il müdürlüklerine başvurarak, Bakanlık veri tabanına kayıt olmak.
b) Atıkların araca yüklenmesi işlemi ile birlikte mobil cihaz kullanılarak girilen bilgi-

lerin basılı ve ıslak imzalı olan UATF ile aynı olduğunu kontrol etmek ve onaylamak.
c) Bakanlık çevrimiçi uygulamalarını kullanarak, tesislerine ait UATF bilgilerini görmek,

kontrol etmek ve uyuşmazlık durumunda bağlı oldukları il müdürlüğüne durumu bildirmek.
ç) Atık taşıma işlemini yapacak olan lisanslı firmanın ve bu firmaya bağlı aracın lisans

belgelerini kontrol etmek, atık taşıma lisansı olmayan veya lisans süresi biten firmalar ve araçlar
ile taşıma işlemi yapmamak, bu tür firmaların tespit edilmesi durumunda il müdürlüğüne bilgi
vermek.

d) UATF’leri il müdürlüklerinden temin etmek, ilgili bölümlerini doldurmak ve altıncı
bölümde tanımlanan prosedüre uymak.

Atık taşıma firmalarının yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) Atık taşıma firmalarının yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
a) İl müdürlüklerinden atık taşıma firma/araç lisansı almak ve bu Tebliğle belirlenen

şartlara uymak.
b) Araçlara mobil cihaz taktırmak ve kullanmak.
c) ATHS’lerle koordineli çalışmak.
ç) Atık taşıyan araçlar için ADR mevzuatı yükümlülüklerini yerine getirmek.
d) UATF’lerin ilgili bölümlerini doldurmak ve altıncı bölümde tanımlanan prosedüre

uymak.
e) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ö) bendinde belirtilen mali sorumluluk sigortasını

yaptırmak.
Araç takip servis sağlayıcılarının görev ve yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) ATSS’lerin görev ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Sistem kapsamında mobil cihazların iletişim altyapısını sağlamak ve sürdürmek.
b) Araç takip sistemleri ve mobil teknolojiler konusunda uzmanlıklarını belgelemek ve

Bakanlıktan yetki almak.
c) Üzerinde Bakanlık tarafından belirlenecek özellikteki UATF yazılımı yüklenmiş,

araç konum ve araç seyir bilgilerini alıp iletebilecek mobil cihaz ve bileşenlerini tedarik etmek,
cihazın montajını yapmak veya yaptırmak.
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ç) Türkiye genelinde, cihazlara teknik destek sağlayacak yeterli servis ağını kurmak.
d) Takılan mobil cihazların tanımlayıcı bilgileri ve lisanslı araç kimlik bilgilerini Ba-

kanlık internet tabanlı uygulamalarını kullanarak girmek ve eşleştirmek.
e) Araçlardan toplanan bilgilerin gizliliği sağlanmak ve Bakanlık tarafından belirlenen

kurallara uygun olarak Bakanlık sunucularına aktarmak.
f) Veri kaybı yaşanmaması için gerekli önlemleri almak.
Atık takip hizmet sağlayıcılarının görev ve yetkileri
MADDE 12 – (1) ATHS’lerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Sistemin sahadaki uygulaması sırasında gerekli olan kullanıcı eğitimlerini vermek,

işletimsel destek hizmetlerini sunmak ve kullanıcılardan gelen talepleri cevaplandırmak.
b) Lisanslı firma yetkilileri ve lisanslı araç sürücülerine mobil cihaz kullanımı eğitim-

lerini vermek.
c) Verilen eğitimlere ilişkin belge düzenlemek, Bakanlık internet tabanlı uygulamalarını

kullanarak bu belgeye ait bilgileri Bakanlığa bildirmek.
ç) Bakanlık bünyesindeki atık taşıma uygulamalarının eğitimini; lisanslı atık taşıma

firmalarına, lisanslı araç sürücülerine, geri kazanım ve bertaraf tesislerine vermek.
d) Lisanslı araç ve araç üzerinde bulunan mobil cihaz arızalarında arızayı kayıt altına

almak, arıza kaydını müteakip durumu MoTAT sistemi üzerinden en geç 1 saat içinde Bakanlığa
raporlamak, acil durumlarda gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ilgili kurumlara bildirimde
bulunmak.

e) Firmalar ile Sistem Abonmanlık Sözleşmelerinin imzalanması ve takibini gerçekleş-
tirmek.

f) Abonelik süreçlerinde oluşan problemleri Bakanlığa bildirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mobil Atık Taşıma Sistemi

Sistemin genel tanımı
MADDE 13 – (1) Sistem, her bir taşıma işlemine ilişkin bilgilerin kaynağında kayıt

altına alınmasını, yüklü araçların seyir halindeyken takip edilmesini ve bu şekilde atık taşıma
işlemlerinin etkin bir şekilde izlenmesi ve denetlenmesini hedeflemektedir.

(2) MoTAT sistemi, Atık Taşıma Firma Lisansı ve Atık Taşıma Araç Lisansı verilmesi
aşamasından itibaren Bakanlık ilgili birimleri, il müdürlükleri, atık üreticileri, lisanslı atık ta-
şıma firmaları ve lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerince atıkların taşınması sırasında kulla-
nılır.

(3) Sistem kapsamında; atık taşıma firmalarının ve araçlarının lisansları çevrimiçi olarak
kayıt altına alınır, UATF bilgileri mobil cihazlar kullanılarak sisteme girilir, yüklü araçlar seyir
halindeyken takip edilir, kayıt altına alınan UATF’ler lisanslı geri kazanım veya bertaraf tesisle-
rince denetlenerek onaylanır.

Lisanslandırma işleminde kullanılacak sistem
MADDE 14 – (1) Lisanslandırma işlemlerinde;
a) Firma ve bu firmalara bağlı araçlara, il müdürlüklerince mobil atık takip sistemi kul-

lanılarak lisans verilir.
b) Firma ve araç bilgilerinin sisteme girilmesinden sonra sistem tarafından otomatik

olarak lisans numarası üretilir.
c) Lisansa ilişkin tüm bilgi girişi yapıldıktan sonra matbu lisans belgesi çıktısı sistem

üzerinden alınarak imzalanır ve firmaya teslim edilir.

Sayfa : 90                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2013 – Sayı : 28532

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 90



Taşıma işlemleri sırasında kullanılacak sistem
MADDE 15 – (1) Taşıma işlemlerinde;
a) Taşıma işlemleri başlamadan önce mobil cihaz kullanılarak UATF bilgilerinin giril-

mesi esastır. Atık üreticisinin atığı teslim ettiği veya araç sürücüsünün atığı teslim aldığı coğrafi
noktada, taşınacak atık ve atığın gideceği geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslı tesise ilişkin
bilgiler mobil cihaz kullanılarak sisteme girilir.

b) Teknik aksaklıklar nedeni ile mobil cihaz kullanılarak sisteme girilmeyen UATF ka-
yıtları, atığın araca yüklenmesini takip eden en geç 12 saat içinde ve atık geçici faaliyet belgeli
veya çevre lisanslı tesise ulaşmadan Bakanlık tarafından sağlanan internet tabanlı uygulama
kullanılarak taşıma firması tarafından sisteme girilir.

c) Çevrimiçi taşıma uygulaması kullanımı için atık taşıma firmasına il müdürlüklerince
lisans aşamasında verilen kullanıcı kodu ve şifresi kullanılır.

ç) Mobil cihaz kullanılmadan internet tabanlı uygulama ile yapılan veri girişleri için
ilgili firma teknik aksaklığı belgelemekle yükümlüdür. Bakanlık ve il müdürlükleri bu şekilde
yapılan girişleri inceler ve uygunluğu konusunda karar verir. Uygun bulunmayan giriş ve taşıma
işlemleri için 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddesi doğrultusunda idari yaptırım uygu-
lanır.

d) Araç, geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslı tesise ulaştığında yapılan atık teslimatı
mobil cihaz kullanılarak Bakanlığa bildirilir. Boşaltma işlemleri sırasında mobil cihaz kulla-
nılarak girilen bilgiler geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslı tesisin yetkili kullanıcıları ta-
rafından onaylanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisanslandırma İşlemleri

Firmaların ve araçların lisanslandırılmasında genel kurallar
MADDE 16 – (1) Atık taşıyan firma ve araçların lisanslandırılmasında aşağıdaki hu-

suslara uyulur.
a) Atık taşıma firma lisansı ve atık taşıma araç lisansı gerçek ve tüzel kişiler için dü-

zenlenir. Bu Tebliğ kapsamında yer alan atıkları taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler kulla-
nacakları aracın bu işe uygunluğunu gösteren ve 19 uncu ve 20 nci maddelerinde listelenen
bilgi, belge ve dokümanlarla birlikte ilgili il müdürlüğüne başvurur ve lisans alır.

b) Lisans başvurusu yapılan araçlarda, teknik özellikleri Bakanlıkça belirlenen mobil
cihaz bulundurulur.

c) Firma lisans süresi 5 yıldır. Bu süre sonunda lisans için gerekli şartların halen sağ-
landığının belgelenmesi ve firmanın talep etmesi halinde aynı şartlar altında yenilenir. Firmaya
bağlı araç lisansı geçerlilik süresi, firma lisansı geçerlilik süresini aşamaz.

ç) Lisans yenileme başvuruları mevcut lisansın bitiş tarihinden en az 45 gün öncesinde
ilgili il müdürlüğüne yapılır. Lisans süresinin bitmesi halinde yeni lisans belgesi düzenlenene
kadar taşıma işlemi yapılamaz.

d) Firma lisansı ve araç lisansı ücretleri her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner
Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından belirlenir. Mevcut firma lisansına sonradan eklenen
her araç için araç lisans belgesi ücreti alınır. Yeni eklenen araç lisanslarıyla birlikte firma lisansı
yenilenir ancak firma lisans süresi uzatılmaz ve firma lisans ücreti tekrar alınmaz.

e) Firma ve firmaya bağlı her bir araç için Ek-II ve Ek-III’te örnekleri verilen lisans
belgeleri il müdürlüklerince MoTAT sistemi kullanılarak ayrı ayrı düzenlenir.

f) Mevzuata aykırı fiillerden dolayı firma lisansının iptal edilmesi durumunda firma li-
sansına bağlı tüm araç lisansları da iptal edilir. Lisansı iptal edilen firmaya iptal tarihinden iti-
baren 6 ay süreyle yeni lisans belgesi düzenlenmez.
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g) Firma lisansı alınabilmesi için en az bir araç için lisans alınması zorunludur. Tek ba-
şına firma lisansı ya da tek başına araç lisansı verilemez.

ğ) Atık taşıma firma lisansı ve atık taşıma araç lisansı devredilemez. Lisans alma şart-
larında bir değişiklik olması durumunda lisans yenilenir.

h) Firma lisansı, firmanın merkez adresinin ticaret sicile kayıtlı olduğu ilin il müdürlü-
ğünce düzenlenir. Bu lisansa bağlı olmak koşuluyla, atık taşıyacak araçlar için taşıma lisansı
farklı bir il müdürlüğünce düzenlenebilir. Yeni düzenlenen araç lisansına ilişkin bilgiler firma
lisansını veren il müdürlüğüne MoTAT sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gönderilir. Firma
lisans belgesi yeni eklenen araç lisanslarını da içerecek şekilde firma lisansının verildiği il mü-
dürlüğünce yenilenir.

ı) Firma, lisans ile birlikte bağlı olduğu İl Müdürlüğünden MoTAT sistemini kullana-
bilmek için gerekli olan kullanıcı kodu ve şifre bilgilerini alır.

i) Firma, atık taşıma işlemleri sırasında kendisinden talep edilen bilgileri MoTAT sis-
temini kullanarak bildirir ve Bakanlık ile temel iletişimini bu sistem üzerinden gerçekleştirir.

j) Firma, MoTAT sistemi kullanılarak bildirilen her türlü bilgiden sorumludur ve araçlara
takılı olan mobil cihaz kullanılmadan yapılan veri girişleri için arızayı belgelemesi gerekir.

k) Firma, taşıdığı yükün özelliğine göre araçlarında Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile
Taşınması Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş ve tehlike sınıfını gösteren etiketleri ve
ADR’nin güncel versiyonuna uygun işaretleri kullanır.

l) Taşıma lisansı alan firmalar, araç lisansına yeni atık kodu eklenmesi talebini, aracın
lisans alımı tarihini takip eden 30 günden sonra yapabilir. Yeni atık kodu eklenmesi durumunda
firma lisansı ve araç lisansı süreleri uzatılmaz ve lisans ücreti alınmaz.

Lisans alacak firmalarda aranacak şartlar
MADDE 17 – (1) Taşıma Lisansı alacak firmalarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak verilmiş yetki belgesine

(C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3) sahip olmak.
b) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci mad-

desinde geçen hükümlere göre güvenlik danışmanı bulundurmak.
c) Atıkların taşınmasında Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yö-

netmelik hükümleri geçerli olup, söz konusu Yönetmeliğin 8 inci bölümünde verilen yüküm-
lülükleri sağlamak.

Lisans alacak firmaların araçlarında ve bu araçlarda çalıştırılacak sürücülerde
aranacak şartlar

MADDE 18 – (1) Lisans alacak araçlar için aşağıdaki şartlar aranır.
a) Atık taşıma lisansı düzenlenecek olan aracın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hüküm-

lerine uygun olarak verilmiş geçerli yetki belgesine kayıtlı olması gerekir.
b) Atık taşıma işlemi taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla yapılır. Aynı araçta aynı

kap/bölme içinde taşınacak atıkların kod numaralarının aynı olması gerekir. Farklı atıklar
Varil/IBC gibi ambalajlar ile taşınmak koşuluyla aynı araçta taşınabilir ancak bu atıkların teh-
likelilik özellikleri risk yaratmayacak ve birbirleri ile reaksiyona girmeyecek şekilde gerekli
tedbirler alınır. Tıbbi atıkların taşınacağı araçların teknik özellikleri Ek-V’de yer almaktadır.
Tıbbi atıklar diğer atıklarla birlikte aynı araçta taşınamaz. Tıbbi atık taşıma aracı ile başka atık
taşınamaz.

c) Taşınan atığa uygun işaretler taşıma sırasında araca takılır. Tankerlerde her bölmede
bulunan farklı atıklar için uygun işaretlemeler bulundurulur.

ç) Taşınacak atığın fiziksel ve kimyasal özelliğini içeren bilgi ve acil durumda kullanı-
lacak gerekli malzeme, lisans başvurusu sırasında ve her bir taşıma işleminde araçta bulundu-
rulur.
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d) Atık taşıyacak araçların model yaşı 10’dan büyük olamaz. Karayolu Trafik Yönet-
meliği’nde yer alan “M” kategorisi araçlar ve “O” kategorisi araçlar hariç motorsuz araçlara
lisans belgesi düzenlenmez.

e) “O” sınıfı römorklu (dorse) araçlar kullanılarak yapılacak taşıma işlemleri için rö-
morka lisans belgesi düzenlenir. Römorku çekecek çekici için lisans belgesi düzenlenmez ancak
çekiciye ilişkin bilgiler MoTAT sisteminde kayıt altına alınır ve plakası araç lisans belgesinde
belirtilir. Römorklar kayıtlı çekiciler dışında başka çekicilerle kullanılamaz.

f) Sıvı atıkların tanker ile taşınması durumunda, taşıma araçlarının kasa veya tankları;
sızdırmaz, koku önleyen ve kolaylıkla temizlenebilir nitelikte olması gerekir.

g) Taşımanın variller içinde yapılması durumunda; variller palet üzerinde sabitlendikten
sonra araçlara yüklenir. Tıbbi atık taşıma araçları hariç diğer araçların zemininin taşınan atığın
toplam hacmine göre sızıntıyı toplayabilecek mazgal yapısı ile donatılması gerekir.

ğ) Taşımanın panelvan tipi araçlarla yapılması durumunda; sürücü ile atık taşınan bölüm
atıktan kaynaklanan risklere karşı izole edilir. Bu araçlarda atığın taşındığı yük kısmının üze-
rinde bir havalandırma bulundurulur.

h) Atık, dökme olarak taşınması durumunda sızdırmaz konteyner türü kasa ile taşınır.
Dökme olarak atığın taşınması esnasında başka bir atık taşınamaz.

ı) Taşımada konteyner kullanılması halinde konteynerlerin zemini sızıntılara karşı yük-
sekliği en az 10 cm olan ızgara sistemi ile donatılır. Konteynerlere lisans düzenlenmemekle
birlikte kayıt altına alınması amacıyla konteyner üzerine il müdürlüklerince belirlenen sıra
numarası dikey yüksekliği en az 20 cm olacak şekilde firmalarca yazdırılır. Konteynerlere ve-
rilecek sıra numaraları taşıma firma lisans no-konteyner sıra no şeklinde düzenlenir.

i) Dökme olarak atık taşınan konteynerlerde, IBC’lerde ve tankerlerde farklı bir atığın
taşınması halinde 29/1/2011 tarihli ve 27125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tanker Te-
mizleme Tesisleri Tebliği hükümlerine göre temizleme işlemi yapılır.

j) Araçlarda gerekli koruyucu malzeme olarak eldiven, önlük, emniyet gözlüğü, emniyet
ayakkabısı, kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı, saçılma ve dökülmelere karşı sıvı atık
temizleme kiti bulundurulur. Bu kitler dökülen atığın yayılmasını engelleyici ve sıvı atığı emen
aparatlar içerir.

k) Acil durumlarda uygulanmak üzere alınacak tedbirlere ilişkin talimatname araçlarda
bulundurulur.

l) Tıbbi atık taşıma aracı hariç olmak üzere taşıma aracı kasasının veya tankerin yanla-
rında ve arka kısmında olmak üzere dikey yüksekliği en az 20 cm olan Atık Taşıma Aracı
ibaresi bulundurulur. Bu ibarenin altında taşınan atığın kategorisi, Ek-1’de yer alan listedeki
başlıkları içeren portatif yazı bulundurulur. Firma logosu ve reklamları tehlikelilik işaretlerini
kapatacak büyüklükte olamaz. Tıbbi atık taşıyacak araçların renklerin, araç üzerinde bulunacak
yazıların ve amblemin 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi
Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olması gerekir.

m) Lisans başvurusu yapılan araçlarda, Bakanlık tarafından onaylanmış bir ATSS tara-
fından sağlanmış olan mobil cihazın bulunması ve araç sürücülerinin yetkili bir ATHS tarafın-
dan gerekli eğitimleri almış olması gerekir.

n) Açık kasalı taşıma araçlarında atık yüklendikten sonra üzeri ağ, branda gibi malzeme
ile kapatılır.

o) Tıbbi atıkların taşınmasında “O” sınıfı römorklu (dorse), panelvan tipi, açık kasalı
araçlar ile konteyner kullanılmaz. Tıbbi atıklar dökme şeklinde taşınmaz.

(2) Lisans alacak araç sürücüleri için aşağıdaki şartlar aranır.
a) Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik gereği, SRC5

türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması.
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b) Atık taşımacılığı yapmak için eğitim sertifikasına sahip olunması.
c) Acil durumlarda uygulanmak üzere alınacak tedbirlere ilişkin talimatnameler konu-

sunda eğitimli olunması.
ç) Mobil cihazın kullanımı konusunda eğitim alınmış olması.
Firma lisansı başvurusunda istenen belgeler
MADDE 19 – (1) Aracın bağlı olduğu firmanın lisanslandırılması için il müdürlüklerine

yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulur.
a) Firmanın adı, adresi, telefon numarası, vergi numarası.
b) Firma sahibinin/sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası.
c) Ticari sicil gazetesi, imza sirküleri.
ç) Lisans alacak araçların plakalarını ihtiva eden firma yetkililerince imzalı yazı.
d) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmış geçerli yetki belgesi

örneği (noter tasdikli) (C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3).
e) Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar doğ-

rultusunda yapılan mali sorumluluk sigortası.
f) İl müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi

ve belgeler.
Araç lisansı başvurusunda istenen bilgi ve belgeler
MADDE 20 – (1) Araç lisansı için il müdürlüklerine yapılacak başvurularda aşağıdaki

bilgi ve belgeler bulundurulur.
a) Aracın ait olduğu firmanın/şahsın adı, adresi ve telefon numarası.
b) Araç ruhsat fotokopisi.
c) Taşınacak atıkların, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’üne

göre atık kodları listesi.
ç) Aracın Taşıyabileceği Tehlikeli Atık Sınıfları (Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin

Yönetmeliğin Ek-III’ünde yer alan A-Tehlikeli Kabul Edilen Atıkların Özellikleri-H kodları).
d) Atığın taşınacağı ambalaj türü.
e) Taşınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği.
f) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler lis-

tesi ve acil müdahale planı.
g) Araçlara monte edilmiş mobil cihaza ilişkin satış sözleşmesi, çalışır durumda oldu-

ğunu gösterir test sonuçları ve kullanıcı eğitim belgeleri.
ğ) Atık taşıyacak her bir araç için aracın trafiğe çıkma ve tehlikeli madde taşıması ko-

nusunda uygunluğunu gösteren, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilen-
dirilmiş periyodik araç muayenesi ve yola elverişlilik muayene hizmeti veren kurum/kuruluş-
larca düzenlenen uygunluk belgesi.

h) Araç sürücülerinin ad-soyadı, TC kimlik numarası, SRC5 türü mesleki yeterlilik bel-
gesi, sürücü ehliyet fotokopisi, telefonu ve e-posta adresi.

ı) Sürücülerin, aracın bağlı bulunduğu firmada çalıştığını gösterir sigorta kayıtları.
i) Tıbbi atık taşıma aracının bu tebliğin Ek-V’inde belirtilen teknik özelliklere sahip

olduğunu gösteren teknik rapor.
j) İl müdürlüğü gerekli görmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve bel-

geler.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Araç Takip Servis Sağlayıcıları ile Atık Takip Hizmet Sağlayıcılarının Nitelikleri ve
Yetkilendirilme

Araç takip servis sağlayıcılarının nitelikleri
MADDE 21 – (1) ATSS’lerin nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Ülke genelinde bir defada en az 500 araçlık sistem teslimatını yapmış olmak ve bunu

belgelemek.
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b) Bir sistemde en az 10.000 mobil birimin aktif olarak kullanılmakta olduğunu belge-
lemek.

c) ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 27001 belgelerine sahip olmak.
ç) Mobil birimlerde E-mark belgesi bulundurmak.
d) Türkiye genelinde bütün büyük illerde ve toplamda en az 50 ilde sözleşmeli yetkili

servisi bulunmak.
e) Mobil birimlerin tesisi ve desteği için yetkili servislerde eğitimli personel bulundurmak.
Atık takip hizmet sağlayıcılarının nitelikleri
MADDE 22 – (1) ATHS’lerin nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.
a) 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Görevlisi ve

Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Çevre Danış-
manlık Yeterlilik Belgesi ile atığın toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi,
bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve iz-
lenmesini kapsayan atık yönetimi konusunda en az 3 yıllık deneyime sahip olmak.

b) Kullanıcı hataları ve talepleri için yedi gün yirmi dört saat çalışacak, çağrı merkezine
sahip olmak.

c) ATHS’de 7/24 acil yardım ve teknik destek alanlarında çalıştırmak üzere bilgi işlem,
kimya ve çevre konularında uzmanlaşmış, araç takip sistemi ve tehlikeli kimyasallar konula-
rında eğitilmiş en az 3 çevre görevlisini bünyelerinde bulundurmak.

ç) Gerekli eğitimleri verebilecek nitelikte eğitimci kadrosuna sahip olmak ya da bu ni-
telikteki kişileri istihdam etmek.

d) Eğitim belgesi düzenlemek.
Araç takip servis sağlayıcıları ve atık takip hizmet sağlayıcılarının yetkilendirilmesi
MADDE 23 – (1) 21 inci ve 22 nci maddelerinde belirtilen nitelikleri sağlayan ve bunu

belgeleriyle birlikte Bakanlığa sunan ATSS ve ATHS’ler Bakanlıkça yetkilendirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) Bulundurma Zorunluluğu ve Kullanımı

Ulusal Atık Taşıma Formu
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ kapsamında belirlenen atıkların taşınması sırasında UATF

kullanılır.
(2) UATF’ler çevrim içi olarak MoTAT sistemi kullanılarak sisteme aktarılır. Ancak

basılı UATF’ler de taşıma süresince araçta bulundurulur.
(3) UATF’ler atık üreticileri veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca il müdürlüklerinden üc-

reti mukabili temin edilir.
Ulusal atık taşıma formlarının kullanımı
MADDE 25 – (1) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Ek 9-A) ve (Ek 9-B) de

yer alan atık taşıma formlarından (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D)
formu yeşil, (E) formu sarı renktedir. Atık üreticisi ve taşıyıcı tarafından ülke içi taşımada
(Ek 9-A) da yer alan (A) , (B) , (C) , (D) formları, uluslararası taşımada ise (Ek 9-B) de yer
alan (A) , (B) , (C) , (D) , (E) formları doldurulur. (A) , (C) ve (E) formları iki nüsha halinde
düzenlenir. Bu formlardan; 

a) (D) formu taşıma başlamadan önce, atık üreticisinde kalır, üretici tarafından valiliğe
gönderilir.

b) (A) , (B) , (C) , (E) formları taşıma esnasında bulundurulmak kaydı ile taşıyıcıya verilir.
c) (E) formu uluslararası taşımada, taşıyıcı tarafından gümrük çıkışında Bakanlığa bir

nüshası gönderilmek üzere gümrük memuruna teslim edilir.
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ç) (A), (B) ve (C) formu taşıyıcı tarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatıla-
rak, (A) ve (B) formları atıkla birlikte teslim edilir. (C) formu ise taşıyıcıda kalır ve bir nüshası
üreticiye teslim edilir.

d) (A) ve (B) formu atık bertarafından sorumlu kişi veya kuruluş tarafından imzalanarak
alınır. (A) formunun bir nüshası bertarafçı tarafından net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form
üzerine doldurulduktan sonra valiliğe gönderilir.

e) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra
geri kazanım veya bertaraf eden tarafından üreticiye gönderilir.

(2) Gönderilen ve alınan tüm taşıma formları, üç yıl süre ile saklanır ve denetimlerde
yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurulur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Atıkların karayolunda taşınması esnasında yapılacak denetimlerin esasları ve
uygulanacak idari yaptırımlar

MADDE 26 – (1) Atıkların karayolunda taşınması esnasında Tehlikeli Maddelerin Ka-
rayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ile kamu kurumları arasında protokoller ile düzen-
lenen yol denetimleri sırasında aşağıdaki belgeler ve araçta bulunması zorunlu malzemeler
kontrol edilir.

a) İl müdürlüğü tarafından araca ve bağlı bulunduğu firmaya verilen lisans belgelerinin
noter tarafından onaylanmış bir örneği.

b) İlk yardım ve müdahaleye ilişkin bilgileri içeren acil durum talimatnamesi.
c) Taşıyacağı atığın adı ve özelliğine göre kaza anında yapılacak ilk yardım ve müda-

halede gerekli olan malzeme ve gereçler.
ç) Aracı kullanan sürücünün atık taşımacılığına ilişkin yetkili kurum/kuruluşlardan al-

mış olduğu SRC5 mesleki yeterlilik belgesi.
d) Taşınan atık için düzenlenen UATF.
e) Aracın Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun yetki belgesi kaydı.
f) ADR’nin Bölüm 8.1.2’sine uygun bilgi ve belgeler.
İdari yaptırımlar
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğde yer alan yükümlülüklere uymayanlar hakkında 2872 sa-

yılı Çevre Kanununda yer alan ilgili yaptırımlar uygulanır.
Mevcut atık taşıma firma ve araç lisansları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut atık taşıma lisansı olan firmalar ve araçlar, bu Tebliğin

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde lisanslarını bu Tebliğe uygun olarak yeniler.
Mobil cihaz taktırılması zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce lisans almış olan

firmaların araçlarına bu Tebliğin yürürlüğe girmesini müteakip 1 yıl içinde mobil cihazı taktı-
rılır ve gerekli eğitimlerin alınması sağlanır.

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Devlet Personel Başkanlığından:
KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 3)

10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanun ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanununa eklenen Geçici 32 nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde, 12 Mart 1971 ta-
rihinden 22/3/2011 tarihine kadar, yargı denetimine kapalı idari işlemler veya Yüksek Askeri
Şura kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerden, Milli Savunma Bakanlığı
tarafından hak sahibi olduklarına karar verilenlerin Devlet Personel Başkanlığınca atama tek-
lifleri yapılmıştır. 

Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşları emrine atama teklifi yapılan “Araştırmacı
(6191)” kadro unvanlı personele ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile personelden Baş-
kanlığımıza intikal ettirilen konularda kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğinin
sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1) Söz konusu personelin;
a) “Araştırmacı (6191)” unvanıyla atanabilmesi açısından 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıması gerektiği,
b) Atama teklifinin yapılmasını müteakip göreve başlaması ile birlikte 926 sayılı Ka-

nunun Geçici 32 nci maddesinde belirtildiği üzere aylık ve diğer mali haklar haricinde 657 sa-
yılı Devlet Memurları Kanununa tabi olacağı, 

c) İlk aylığa göreve başladığı günden itibaren hak kazanacağı, Kanunun yürürlüğe gir-
diği tarihten göreve başladığı tarihe kadar geçen süre için aylık ödenmeyeceği,

d) Zorunlu emeklilik tarihinin Milli Savunma Bakanlığından (ilgili Kuvvet Komutan-
lıklarından) daha önce temin edilen formlarda belirtilen tarih olacağı,

e) Göreve başladığı yıl için yıllık izin kullanma hakkı bulunmakta olduğu, göreve baş-
lamadan önceki yıl için yıllık izin hakkı bulunmadığı,

f) Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluş-
larında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memur-
larının kazanılmış hak aylıklarının hesabında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alın-
ması gerektiği,

g) Devlet memurluğuna ilk defa atanması sebebiyle ilk atamada harcırah ödenmesinin
mümkün olmadığı,

h) Kurum içi yer değişikliği ve il değişikliği taleplerinin çözümlenmesinin yürürlükteki
mevzuat çerçevesinde atanan kurumun takdirinde bulunduğu,

2) 926 sayılı Kanunun Geçici 32 nci maddesi gereğince Genel İdare Hizmetleri Sını-
fında ihdas edilen “Araştırmacı (6191)” unvanlı kadroların atama teklifi işlemi ile birlikte 190
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ekli cetvellerinin ilgili
bölümüne eklenmiş sayılacağı, 

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının, “Araştırmacı (6191)” unvanlı kadrolarına atama tek-
lifi yapılan personelin atama, göreve başlama veya başlamama işlemlerini, tamamlanmasını
müteakip Devlet Personel Başkanlığına ivedilikle bildirmeleri gerektiği,

4) “Araştırmacı (6191)” unvanlı kadroların bağlı olduğu teşkilatın (merkez, taşra veya
döner sermaye) belirlenmesi hususunun atama teklifi yapılan kurum ve kuruluşun takdirinde
bulunduğu,

5)  “Araştırmacı (6191)” unvanlı personele 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-
kında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerinin uygulanamayacağı,
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6) 926 sayılı Kanunun Geçici 32 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarih ile ilgili perso-
nelin atama teklifinin yapıldığı Kurumda göreve başladığı tarih arasındaki kesenek ve kurum
karşılıkları ve emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri ile ek göstergelerinin ilgili
Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafın-
dan tespiti ile atama teklifinin yapıldığı Kurum tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna öden-
mesi gerektiği,

7) “Araştırmacı (6191)” kadro unvanıyla kurumlarında göreve başlayan personelin ku-
rum değiştirmesi, istifası, vefatı halinde veya herhangi bir nedenle kadronun boşalması halinde
bu kadronun başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacağı, buna ilişkin bilgilerin
Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi gerektiği ve bu durumda söz konusu personelin
“Araştırmacı (6191)” unvanlı kadroya herhangi bir şekilde yeniden atanmasının mümkün bu-
lunmadığı, kurumunda veya farklı bir kurumda başka bir kadroya atanması halinde atandığı
yeni kadro unvanı için öngörülen haklardan faydalanması gerektiği, 

8) “Araştırmacı (6191)” unvanıyla atanan personelden yükseköğrenim yapmış olan ast-
subayların intibaklarının, 926 sayılı Kanunun 137 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının c bendinde
belirtilen esaslar çerçevesinde başvuru tarihinden itibaren ileriye dönük olarak halihazırda ça-
lıştığı kamu kurum ve kuruluşu tarafından,

a) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu bitirdiğine dair resmi belgeyi ibraz
edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine,

- 2 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 kademe,
- 3 yıl süreli yüksek öğrenim için 2 kademe,
- 4 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 derece,
ilave edilerek yapılması,
b) 2 ve 3 yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlayarak intibakları yapılmış olanların, daha

sonra lisans öğrenimini tamamlamaları halinde intibak işlemlerinin daha önce ilave edilen ka-
demelerle birlikte 1 dereceyi aşmayacak şekilde yeniden yapılması,

c) Yüksek öğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak işlemleri toplamının
1 dereceden fazla olmaması, 5 yıl ve üzerindeki öğrenimlerin 4 yıldan fazlası için kademe ve-
rilmemesi,

d) İntibak işlemleri hususunda ortaya çıkabilecek tereddütlerde ilgili Kuvvet Komu-
tanlığının görüşünün alınması,

9) “Araştırmacı (6191)” unvanlı personelin, mali haklarına esas olacak derece, kademe
ve rütbe terfilerinin, 926 sayılı Kanunun 30 uncu ve 78 inci maddelerinde düzenlenen normal
bekleme süreleri esas alınarak her yıl 30 Ağustos tarihinde halen çalıştıkları kamu kurum ve
kuruluşlarınca yapılması,

10) “Araştırmacı (6191)” unvanlı personelin görevlerinin öğrenim durumu, mesleki be-
cerileri ve daha önce ifa ettikleri hizmetler de göz önünde bulundurularak; kurumun veya gö-
revli olduğu birimin görev ve hizmetleri ile ilgili konularda verilecek görevleri ifa etmek, ku-
rumun veya görevli olduğu birimin görevleri hakkında araştırma, inceleme yapmak ve bu ko-
nuları değerlendirerek sorunlara çözüm yollarını belirlemek, rapor yazmak, koordinasyon ve
danışmanlık yapmak, bu konularla ilgili toplantı ve etkinliklere katılmak, araştırma program-
larını hazırlamak ve verilecek benzeri diğer görevleri yapmak olduğu,

hususları tebliğ olunur.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. 

No. 111 45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)        Fax: 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi  : elimakikmal@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın : 

a) - 
 

İhalenin Niteliği - Türü İ.K No Dosya No 

İhale 

Tarih - Saati Teslimat 

1 

3 Kalem 191 M Tip Marion ve 2100 

Bele Tip Elektrikli Ekskavatör Yedeği 

Alımı 

5286 2013-0095 05.02.2013 - 14.00 90 Gün 

2 
1 Kalem 630 Es Haulpak Komatsu 

Kamyonlara Yedek Alımı 
5294 2013-0097 05.02.2013 - 15.00 120 Gün 

3 
26 Kalem 110Z Kavasaki Yükleyeici 

Yedeği Alımı 
5297 2013-0101 06.02.2013 - 14.00 120 Gün 

4 
14 Kalem Mutelif Demir ve Saç Levha 

Alımı 
5303 2013-0102 06.02.2013 - 15.00 30 Gün 

5 
62 Kalem Komatsu İş Makinası Yedeği 

Alımı 
5308 2013-0104 07.02.2013 - 14.00 180 Gün 

 

b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu 

toplantı salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü 

Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mah. 

78 Sok. No. 3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. 

İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında 

olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil 

eden kanunlara tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 456/1-1 
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AMBULANS SATIN ALINACAKTIR 

Kızılay Derneği Özel Ticaret Borsası Hastanesinden: 

Madde 1 - İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 

1.1 İş Sahibi İdarenin 

a) Adı : Kızılay Derneği Özel Ticaret Borsası Hastanesi 

b) Adresi : Karakurt Mah. Taşkapu Medrese Sok. No: 7 Meram/ 

KONYA 

c) Telefon Numarası : 0 332 351 41 00 

d) Faks Numarası : 0 332 351 97 02 

f) İlgili Personelin Adı Soyadı : Emine TAŞPINAR 

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan ilgili personelle irtibat 

kurmak suretiyle temin edilebilir. 

Madde 2 - İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler 

İhale Konusu İşin 

a) Adı : Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesine Ambulans Alımı 

 

SIRA NO MALZEME ADI MİKTAR 

1 - Ambulans Alımı 1 Adet 

 

b) Yapılacağı Yer : Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesi/KONYA 

Madde 3 - İhaleye İlişkin Bilgiler 

a)  Tarih ve Saat : 04.02.2013 / 10:00 

b) İhale Dökümanı Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanemizden dosya bedeli olan 

50,00 TL ödenerek temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dökümanını almaları 

zorunludur. 

c)  Derneğimiz 4734 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 434/1/1-1 

—— • —— 
YEMEKHANE HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Madde 1 - İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 

1.1 İş Sahibi İdarenin 

a) Adı : Kızılay Derneği Özel Ticaret Borsası Hastanesi 

b) Adresi : Karakurt Mah. Taşkapu Medrese Sok. No: 7 Meram/ 

KONYA 

c) Telefon Numarası : 0 332 351 41 00 

d) Faks Numarası : 0 332 351 97 02 

f) İlgili Personelin Adı Soyadı : Emine TAŞPINAR 

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan ilgili personelle irtibat 

kurmak suretiyle temin edilebilir. 

Madde 2 - İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler 

İhale Konusu İşin 

a) Adı : Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesine Yemekhane Hizmet Alımı 

 

SIRA NO MALZEME ADI MİKTAR 

1 - Yemekhane Hizmet Alımı  

 

b) Yapılacağı Yer : Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesi/KONYA 

Madde 3 - İhaleye İlişkin Bilgiler 

a)  Tarih ve Saat : 08.02.2013 / 10:00 

b) İhale Dökümanı Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanemizden dosya bedeli olan 

50,00 TL ödenerek temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dökümanını almaları 

zorunludur. 

c)  Derneğimiz 4734 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 434/2/1-1 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 18 Ocak 2013 – Sayı : 28532 

 

PASLANMAZ LEVHA SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından: 

Paslanmaz Levha alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/4978 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi : Ayaş Yolu, 18. Km. 06930, Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0.312.244 90 55 (15 Hat) /2774 - 0.312.243 14 47 

d) Elektronik posta adresi : fguven@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif ebat ve kalitede 21.325 Kg. Paslanmaz Levha 

 

Malzemenin adı ve özelliği Miktarı/Kg 

Levha 1,5x2000x6.000 mm.  SAE304  10.000  

Levha 1,5x1500x3.000 mm.   SAE304  4.000  

Levha 25x1500 x 6.000 mm. SAE 304 1.800  

Levha 40x1500x3.000 mm.   SAE 304 1.450  

Levha 15x2000 x 6.000 mm. SAE 316 1.415  

Levha 16x1500 x 6.000 mm. SAE 316 1.150 

Levha 16x2000 x 6.000 mm. SAE 316 1.510 

 

b) Teslim yeri : Ankara Makina Fabrikası-Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (otuz) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ankara Makina Fabrikası-Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 30/01/2013 Çarşamba günü, saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde 

belirtilmiştir. 

5 - İhale bu şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 

100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler,30/01/2013 Çarşamba günü, saat 10.00'a kadar Ankara Makina Fabrikası 

Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu 

tutulmayacaktır. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - İş bu şartname konusu mal alımı; ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir. İhale, 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 339/1-1 
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JET PULSE TORBALI FİLTRE EKİPMANLARI TEMİNİ VE MONTAJI  

SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğünden:  

İhale Kayıt No: 2013/1010 

1 - İhalenin Konusu: Jet Pulse Torbalı Filtre Ekipmanları Temini ve Montajı işidir. 

2 - Şartnameler; 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR, Tel: 0 266 721 31 00 

adresinde,  

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir, 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (Ayvalı Mah. 

Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Keçiören /Ankara Tel : 0 312 294 22 31) 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü (Halit Ziya Bulvarı 

No: 1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17), 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü (Atatürk Bulvarı 

No: 156 34134 Aksaray/İstanbul, Tel : 0 212 527 09 09), 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü (600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adreslerinden 

100,00 TL karşılığı temin edilebilir. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 110,00 TL 

Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR1500010000 

48377122455529 IBAN nolu hesaba yatırılabilir. 

3 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit 

Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR 

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 30.01.2013 Çarşamba günü Saat: 14.00 

5 - İhale Usulü: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı “Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre - Açık İhale 

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 

İSTEKLİLER; 

6.1. Teklif Mektubunu, 

6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

6.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini;  

- 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 belgeyi, 

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini; 

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 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 sirkülerini, 
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6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesini, 

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler 

teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,  

6.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

6.9. Teklif edilen cihaz ve ekipmana ait teknik bilgiler, katalog ve kalite belgeleri (TSE 

veya ISO uluslararası belgeler vb.) teklif ile birlikte verilecek ve önerilen tip bu kataloglarda 

işaretlenecektir. 

teklif zarfına koyacaklardır. 

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak 

düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 30.01.2013 Çarşamba günü Saat: 14.00’e 

kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü Evrak – Haberleşme Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 

14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.  

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi 

yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 

 496/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:  

1- Satışa esas bedeli en az 174,59 TL. ile en çok 35.368,63 TL. arasında değişen; 

24/01/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 18,00 TL., en 

çok 3.537,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, jeep, arazi taşıtı, oto römorku ve 

motorsikletten oluşan 26 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu 

No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 25/01/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 20) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 499/1-1 
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MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE AİT, ÜÇOCAK MAHALLESİNDE BULUNAN 

YENİ OTOGARA GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPAN OTOBÜS, MİDİBÜS VE MİNİBÜS ARAÇLARI 

ÜCRETLERİ TAHSİLATININ 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE KİRALANMASI İŞİ 

YAPTIRILACAKTIR 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Üçocak Mahallesinde bulunan Yeni Otogara 

Giriş-Çıkış yapan Otobüs, Midibüs ve Minibüs araçları ücretleri tahsilatının 2 (İKİ) yıl süre ile 

Kiralanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi hükümleri uyarınca: 

2.750.000,00-TL (KDV Dahil) (Bir Yıllık Kira Bedeli) (İki Milyon Yedi Yüz Elli TL KDV 

Dahil) Tahmini Bedel 82.500,00.-TL. Geçici Teminat üzerinden Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye 

çıkarılmıştır. 

2 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde 1.000,00.-TL Bedelle Yazı İşleri ve Kararlar 

Daire Başkanlığından alınabilir. 

3 - İhale 30 Ocak 2013 Çarşamba günü saat 14.00 de Mersin Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

4 - İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER : (İhaleye Girebilme Şartları) 

İhaleye katılmak isteyen gerçek-tüzel isteklilerde aşağıdaki koşullar aranır. 

A) Yasal ikametgah olması, 

B) Türkiye'de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks numarası 

elektronik posta adresi. 

C) İhaleye katılanın gerçek kişi olması halinde; cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka 

kaydı. İhaleye katılanın şirket olması durumunda; yönetim kurulu üyelerinin her birine ait sabıka 

kaydı. Ortak girişim olması halinde; tüm ortakların her birine ait sabıka kaydı. (ortak girişim 

şirket olması halinde şirket yönetim kurulu üyelerinin her birisi için son 15 gün içinde alınmış 

sabıka kaydının aslı.) 

D) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi verilmesi. (2012 yılına ait) 

a)  Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı 

olduğunu gösterir belge. (2012 yılına ait) 

b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 

2012 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. (Türkiye'de şubesi 

bulunmayan yabancı Tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.) 

E) İmza sirküleri. 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri. 

b) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de 

Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca Onaylanmış olması gerekir.) 

F) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise; İstekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay 

önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri. 

(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu 

ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

G) Şartnamenin 8.1 Maddesinde istenen miktarda geçici teminat verilmesi. 

H) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesinin verilmesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesini verir. Ayrıca gurubun bütün ortakları KİRALAYAN İDARE ile yapacakları ihale 

sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 
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I) İhaleye katılacak olanların, son bir yıllık kar, zarar durumunu gösterir bilançoları, 

ortaklık halinde; her bir ortağın son bir yıllık kar, zarar durumunu gösterir bilançoları. 

a) En geç ihaleden on beş gün önce tarihli olmak kaydı ile S.G.K. ve vergi borcu 

olmadığına dair ilgili kurumdan alınan borcu yoktur belgesinin ibrazı. 

İ) İhale Dosyası alındı makbuzu. 

J) İhaleye katılacak olanların ortak girişimci olması halinde 4.A, B, C, D,a,b,E a,b,F, İ, 

her bir ortak girişimcinin bu maddelerde istenilen belgelere sahip olması gerekir. 

a) İhaleye katılacak olanların ortak girişimci olması halinde G, J maddelerinde yazılan 

belgeleri ortaklardan birinin vermesi yeterlidir. 

K) Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin (ortak girişim olması 

halinde tüm ortaklarca imzalanan) verilmesi. 

5 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

2886 Sayılı Kanunun 6.Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere 

katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale 

bozularak geçici teminatı sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydolunur. 

Kapalı Teklif Zarfları 30/01/2013 tarih saat 14:00'e kadar sıra numaralı makbuz alındı 

karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı'na teslim edilecektir. 

İlan olunur. 244/1-1 

—— • —— 

TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Çaykur Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Borçka/ARTVİN 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 2.200 ton Torbalı kuru çay nakliye işi %20 artar-

azalır opsiyonlu olarak, Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğüne nakledilmesi işi, 

Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile 

yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a - Çaykur Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü Borçka/ARTVİN 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 31/01/2013 Perşembe günü saat 14.00'e kadar Çaykur 

Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu Muratlı/BORÇKA adresinde bulunacak 

şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 

saat 14.00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelecek gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

6 -Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

(kırk) gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 

oranında alınır. 

8 - İhale Çaykur Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

9 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 273/1-1 
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KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, firma numunesine veya teknik şartnamesi ile 

ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır. 

 

Malzemenin Grubu Miktarı 

Neye Göre 

Alınacağı 

Son Teklif 

Verme 

Tarihi 

KIRTASİYE MALZEMESİ 

Su bazlı asetat kalemi (siyah) 30.000 Adet Firma Numunesi 28.01.2013 

Su bazlı asetat kalemi (kırmızı) 25.000 Adet Firma Numunesi 28.01.2013 

Su bazlı asetat kalemi (mavi) 35.000 Adet Firma Numunesi 28.01.2013 

Sabit refılli tükenmez kalem (mavi) 600.000 Adet Marka-model 28.01.2013 

Sabit refilli tükenmez kalem (kırmızı) 300.000 Adet Marka-model 28.01.2013 

Sabit refılli tükenmez kalem (siyah) 750.000 Adet Marka-model 28.01.2013 

İşaretleme Kalemi (mavi) 75.000 Adet Marka-model 29.01.2013 

İşaretleme Kalemi (sarı) 75.000 Adet Marka-model 29.01.2013 

İşaretleme Kalemi (yeşil) 75.000 Adet Marka-model 29.01.2013 

İşaretleme Kalemi (turuncu) 75.000 Adet Marka-model 29.01.2013 

Zımba Makinesi Teli (4,5 mm) 75.000 Kutu Teknik Şartname 29.01.2013 

Dev Ataş 25.000 Kutu Teknik Şartname 29.01.2013 

Istampa mürekkebi 50 ml. (siyah) 20.000 Şişe Teknik Şartname 30.01.2013 

Istampa mürekkebi 500 ml. (siyah) 1.500 Şişe Teknik Şartname 30.01.2013 

Istampa mürekkebi 50 ml. (kırmızı) 15.000 Şişe Teknik Şartname 30.01.2013 

Istampa mürekkebi 500 ml. (kırmızı) 1.500 Şişe Teknik Şartname 30.01.2013 

Sentetik yapıştırıcı (polimer bazlı 20 gr.) 300.000 Tüp Teknik Şartname 30.01.2013 

Küçük Boy Istampa (doğal kauçuk) 7.500 Adet Teknik Şartname 30.01.2013 

Zarf açacağı (madeni) 7.500 Adet Teknik Şartname 31.01.2013 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. 

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İC ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III 

Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
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4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 

açılacaktır. Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin 

istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç 

zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara 

uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, 

numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer 

belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak 

değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 

araştırması yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Teklif edilen bedelin %3'den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda EN AZ 6 AY SÜRE GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

7 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 430/1-1 

—— • —— 

ATIK YAĞ SATILACAKTIR 

Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Kapalı zarf usulü ihale ile atık yağ satışı yapılacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25  48201 Milas/ 

MUĞLA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 - 558 02 91 

c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin Adı 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : yaklaşık 18,5 ton II. kategori ve 6 ton I. kategori atık yağ 

satışı. 

b) Teslim Yeri : Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Milas/ 

MUĞLA 

c) Teslim Tarihi/İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü. 

b) Tarihi ve Saati : 15/02/2013  11:00 

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

30,00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 15/02/2013 Saat 11.00’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Teklifler; son teklif verme tarihinde saat 11:00’da Yeniköy Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğünün adresinde ihale toplantı salonunda istekli temsilcilerin huzurunda alenen 

açılacaktır. 

7 - İhale ile ilgili diğer bilgiler ihale dokümanındadır. 322/1-1 
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TOPLU TAŞIMA ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA VE ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN 

KURULMASI VE 10 YILLIĞINA İŞLETİLMESİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Uşak Belediye Başkanlığından: 

1. İhale Konusu iş; Uşak Belediyesi Sınırları İle Mücavir Alanları Dahilinde, Toplu 

Taşıma ve Ödeme Sistemlerinde Akıllı Ulaşım Kartlarının Kullanılmasına İmkan Sağlayan ve 

Araç Takip Sistemi, Akıllı Durak ile Kameralı Kontrol Sistemlerini de barındıran Toplu Taşıma 

Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sisteminin Kurulması ve 10 yıllığına işletilmesi işinin 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37 nci maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihalesi işidir. 

2. İşin yeri; Uşak Belediyesi mücavir alan sınırlarıdır. 

3. İşin miktarı (Süresi); Özel Halk Otobüsü sayısının 197 adete ulaşana kadar Toplu 

Taşıma Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sisteminin kurulması ve 10 Yıllığına işletilmesi. 

4. Şartname ve eklerinin temini; İhale şartnamesi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Sarayaltı 

Mahallesi Gazi Bulvarı No: 137 Belediye Ek Hizmet Binası Merkez/Uşak adresinde görülebilir 

ve 250,00 TL (ikiyüzellitürklirası) bedel karşılığında satın alınabilir. İhale şartnamesini satın 

almayanlar ihaleye katılamaz. 

5. İhalenin yeri ve zamanı; 29/01/2013 Salı günü saat: 15:00'da Belediye Encümen Salonu 

İslice Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No: 3 Belediye Sarayı Merkez/UŞAK adresinde yapılacaktır. 

6. İhale Usulü; Kapalı teklif usulü yapılacaktır. 

7. Tahmin edilen bedel (Muhammen Bedel); Yıllık 1.174.349,75 TL 

(birmilyonyüzyetmişdörtbinüçyüzkırkdokuzTürkLirasıyetmişbeşkuruş)'dir. 

İstekliler bu işin ödenmesine esas olmak üzere, KDV hariç toplam toplu taşıma hasılatı 

üzerinden belirlenen %5 (yüzdebeş)+KDV komisyon oranı üzerinden eksiltme yaparak teklif 

vereceklerdir. Tekliflerde indirim oranı değil doğrudan işin bedeli için teklif edilen komisyon 

oranı belirtilecektir. 

8. Geçici Teminat Miktarı; 35.230,49 TL (otuzbeşbinikiyüzotuz Türk Lirası kırkdokuzkuruş) 

geçici teminat miktarıdır. 

9. İsteklilerden aranılan belgeler; 

9.1. Türkiye'de tebligat için yazılı adres beyanı vermesi, 

9.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 

Belgesi vermesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili 

Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel 

kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca 

onaylanmış olması gerekir) 

9.3. İmza sirkülerini vermesi, 

a)  Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye' de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge vermesi, 
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9.4. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 

(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir) 

9.5. İsteklinin bağlı olduğu Vergi Dairesi'nden, ilan tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış 

muaccel vergi borcu olmadığına dair belge vermesi, 

9.6. İsteklinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumundan, ilan tarihinden en fazla 1 ay 

önce alınmış muaccel prim borcu olmadığına dair belge vermesi, 

9.7. İsteklinin Türkiye'de en az 1 (bir) şehirde; Hafif Raylı Sistemler ve/veya Belediye 

ve/veya Özel Halk Otobüsleri taşımacılığının içinde bulunduğu Elektronik Ücret Toplama Sistemi 

kurmuş ve işletmesini en az 1 (bir) yıldır yapıyor olduğuna veya daha önce en az 1 (bir) yıl 

yapmış olduklarına dair ilgili idarelerden alınacak belge vermesi, (Ortaklık olması halinde 

ortaklardan birisinin bu belgeyi vermesi yeterlidir.) 

9.8. Teklif veren" in ihale gününe kadar yapmış olduğu benzeri işler ile halen yapımını 

sürdürdüğü işleri gösterir iş listesini vermesi, 

9.9. Şartnamede belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya 

banka teminat mektubu vermesi, 

9.10. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun Ortak 

Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirler, ayrıca Ortak girişimi oluşturan bütün 

ortaklar İdare ile yapılacak İhale Sözleşmesi'ni şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler 

vasıtasıyla imzalarlar) 

9.11. Muhammen bedelin %50’sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu 

kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş yerli 

veya yabancı bankalardan alınacak belge vermesi, 

9.12. İhale dosyasının İdare'den satın alındığına dair makbuzun aslını vermesi, 

İhale şartnamesi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı No: 137 

Belediye Ek Hizmet Binası Merkez/Uşak adresinde görülebilir ve 250,00 TL (ikiyüzellitürklirası) 

bedel karşılığında satın alınabilir. İhale şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamaz. 

9.13. Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi, 

9.14. 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli 

olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmadığına dair yazılı beyan vermesi, şarttır. 

9.15. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi ile ortak girişim oluşturmak suretiyle ihaleye 

katılınması ve teklif verilmesi halinde, şartname ve teknik şartnamede İstekli'de aranan tüm 

nitelikler pilot ortak tarafından sağlanmak zorundadır. 

10. Tekliflerin verilmesi; Teklifler, 29/01/2013 tarihi saat 14:30'e kadar Ulaşım 

Hizmetleri Müdürlüğü Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı No: 137 Belediye Ek Hizmet Binası 

Merkez/Uşak adresine teslim edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 2886 sayılı kanunun 38 nci 

maddesinde belirtilen şartlar dahilinde posta ile gönderilebilir. İdareye teslim edilen teklifler 

herhangi bir şartla geri alınamaz. İlanen duyurulur. 417/1-1 



18 Ocak 2013 – Sayı : 28532 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 18 Ocak 2013 – Sayı : 28532 

 

 



18 Ocak 2013 – Sayı : 28532 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Okyanus Eğitim Vakfı 
KURUCULARI: Dual Eğitim Yayıncılık ve Dağıtım Limited Şirketi, Orhan Özbey. 
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: 

Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/11/2012 tarihli 2012/162 Esas, K. 2012/437 
sayılı kararı 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO’SU: Bakırköy 3. 
Noterliğinin 15.03.2012 tarih ve 6588 yevmiye nolu düzenleme şeklinde senedi ve Bakırköy 20. 
noterliğinin 02/07/2012 tarihli, 20842 yevmiye nolu tadil senedi. 

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti devletinin yasaları, yönetmelikleri ve eğitim 
konusundaki mevzuat sadık kalmak kaydı ile eğitim, sağlık ve kültür alanında topluma hizmet 
etmek, eğitim, sağlık ve kültürün ülke kalkınmasındaki önemini vurgulamak, anaokulu, 
ilköğretim, lise ve dengi seviyesinde özel okullar açmak, bunların devamını sağlayacak yatırımlar 
yapmak, üniversite ve buna bağlı fakülteler, meslek yüksek okulu kurmak ve bunların 
geliştirilmesine yardımcı olmak, her tür ve derecede eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi 
öğrencilere burs vermek, öğrenci yurtları açmak ve işletmek, bilimsel araştırmalar yapmak ve 
yaptırmak, bunların finansmanını sağlamak, yüksek lisans ve doktora yapanları desteklemek, 
burslar vermek, kurslar açmak, konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, açık oturumlar 
gibi faaliyetler düzenlemek, bilim, kültür, sanat, eğitim ve sağlık alanlarında kitap, dergi, gazete, 
broşür, gibi süreli ve süresiz yayınlar yapmak, bakıma ve yardıma muhtaç fakir aile ve kişilere 
maddi ve manevi destek sağlamak, enstitüler, araştırma merkezleri, laboratuar, kütüphane ve 
benzerlerini açmak, doğa çevre ve tarihi eserleri korumak ve korunması için yapılan faaliyetlere 
katkı sağlamak, geri kalmış ve gelişmekte olan bölgelerde bölgenin kalkınması ve ilerlemesi 
amaçlı tesisler ve işletmeler kurmak ve işletmek, başka kişi ve kurumlarca yapılanlara maddi ve 
manevi destek sağlamak, öğretmenlere maddi ve manevi destek sağlamak, tüm bu gayeleri 
gerçekleştirmek için gerekli finansmanı sağlamak, yatırımları yapmak, bağışları kabul etmek, 
yıllık bütçelerde bu gayelere ulaşmak için gereken kaynakları sağlamak, vakıf amaçlarının birini 
veya tamamını gerçekleştirmek için faydalı ve lüzumlu bilcumle teşebbüs tasarruf temellük ve 
işlemler sözleşmeleri yerine getirmek, vakfın çalışmaları, etkinlikleri ve işletmelerinin 
faaliyetlerinden dolayı vergi muafiyeti talep etmek ve almak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000 TL Nakit 
VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetçi. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 431/1-1 

—— • —— 
Sayıştay Başkanlığından: 
Sayıştay’da halen boş bulunan Beş (5) üyelik için, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 12 nci 

maddesinde belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından aynı Kanunun 15 inci maddesi 
uyarınca; boş bulunan üyeliklerin tamamı Sayıştay meslek mensupları kontenjanından olduğu 
için, Sayıştay kontenjanını tamamlamak üzere üye adayı seçimi yapılacaktır. 

Seçime katılmak isteyenlerin ilk duyuru tarihinden itibaren otuz gün içinde aşağıda yazılı 
belgeleri de ekleyecekleri bir dilekçe ile “T.C. Sayıştay Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 45 06100 
Balgat/ANKARA” adresine bizzat veya postayla başvurmaları gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
Dilekçeye Eklenecek Belgeler: 
1 - Özgeçmiş 
2 - Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf 
İlgililere duyurulur. 423/1-1 

—— • —— 
Pursaklar Belediye Başkanlığından: 
- Pursaklar Belediye Meclisinin 04.07.2012 tarih ve 134 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2012 tarih ve 2069 sayılı kararı ile onaylanan, 
Pursaklar 95036 ada 2 nolu parselde trafo yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Değişikliği Belediyemiz ilan panosuna askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 497/1-1 
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Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

85225 Nolu Parselasyon Planı, Etimesgut Belediye Encümeninin 30.10.2012 tarih ve 

1010/1837 Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 20.12.2012 tarih ve 2533/6205 sayılı 

kararlarıyla onaylanmıştır. 18.01.2013 Tarihinde 3194 sayılı imar kanunun 19.maddesi gereğince 

1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır. 

85225 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Bağlıca Mahallesi: 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 

267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 

286, 294, 295, 296,297, 298, 299, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,322, 

323, 324, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 

668, 672, 673, 729, 730, 739, 741, 878 nolu parseller, Çayyolu 118 nolu parsel, Erler Mahallesi 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 52, 59, 83, 84, 90, 91, 744, 797, 802, 803, 804, 805, 806, 2795, 

2796 nolu parseller, Etimesgut 87, 632, 633, 634, 647, 3240 ada 54, 3243 ada 12, 3247 ada 6, 7, 

8, 9, 3259 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3266 ada 4, 3270 ada 1, 8716 ada 1, 8717 ada 1, 

8720 ada 1, 8721 ada 1, 2, 3, 4, 8722 ada 1, 8723 ada 1, 2, 3, 4, 8724 ada 1, 2, 3, 4, 8725 ada 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8726 ada 1, 8727 ada 1, 2, 8728 ada 1,2, 16092 ada 2, 3, 16093 ada 2, 3, 16094 

ada 1, 16095 ada 1, 16096 ada 1, 16097 ada 1, 3, 4 parseller, yol ve ekilemez arazi. 

İlgililere ilanen duyurulur. 329/1-1 

———— 
Belediye Meclisimizin 9/11/2012 tarih ve 587 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2012 tarih ve 2118 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Oğuzlar Mahallesi, imarın 47858 ada 4 ve 5 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Plan Değişikliği Teklifi” 18/1/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 

asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 328/1-1 

—— • —— 
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

 

OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Ana Bilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der  

Sondaj ve Kuyu 

Değerlendirme 
Yrd. Doç. 1 1 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

Lisans Mezunu Olmak ve Jeotermal 

Sistemlerin Hidrojeolojik 

Modellemesi Alanında Doktora 

Yapmış Olmak 
 
Not: 17/1/2013 Tarih ve 28531 Sayılı Resmi Gazete’de çıkan ilanımız yukarıdaki şekilde 

düzeltilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 461/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

44596 ada 2 parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 335/1-1 

————— 
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84193/EK10 nolu kesin parselasyon planı 

Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 

ADA/PARSEL MEVKİİ 

44134/2 YAKACIK 

44134/3 YAKACIK 

44134/5 YAKACIK 334/1-1 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmü uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular 

ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı 

Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla: 

Başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet 

fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik 

belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu 

içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri 

gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.  

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce 

çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat 

dosyasına ekleyerek ibraz edeceklerdir. 
 

 BİRİMİ 

BÖLÜMÜ/ 

ANABİLİM DALI ÜNVANI DER. AD. ÖZEL ŞARTLAR 

1 
Eğitim 

Fakültesi  

Türkçe Eğitimi 

Bölümü Türkçe 

Eğitimi Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Türkçe Eğitimi alanında 

Doçent unvanını almış 

olmak. 

2 

Fen 

Edebiyat 

Fakültesi  

Kimya Bölümü 

Biyokimya Anabilim 

Dalı  

Doçent 3 1 

Enzim saflaştırma, enzim 

immobilizasyonu, enzim 

inhibisyonu, antioksidan 

ve diyabet konularında 

çalışmaları olmak. 

 437/1-1 

—— • —— 
Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:  

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. 

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların; 

anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, 

öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik 

belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin 

Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler 

ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul 

edilmez. 

Duyurulur. 
 

Fakülte Bölüm Prof. Doç. Yrd. Doç. Açıklama 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Mimarlık 2   Mimarlık ve Mimari Tasarım 

alanlarında da doktora yapmış 

olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Psikoloji   1 Klinik psikoloji dalında doktora 

derecesinin bulunması, Psikofizyolji 

alanında uzmanlaşmış olması ve 

yurtdışında doktora yapmış olması 

ve denkliğini almış olması tercih 

sebebidir. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER
— 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair

Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği
— İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
— Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Fındık Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Pamuk Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Zeytin Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Zeytinyağı Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği
— İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği
— İstanbul Ticaret Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Gaz Kaynak Donanımları-Kaynak Yapma, Kesme ve Benzeri İşler İçin Lastik

Hortumlar ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 3821) (No: MSG-MS-2012/43)
— Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ
— Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 3)

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


