
T.C.
Resmî Gazete

Yasama Bölümü Sayfa : 1

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 264. Sayfadadır.

       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK

MİLLET MECLİSİNİN TATİLİ SIRASINDA ÇALIŞABİLMESİNE

İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1044 Karar Tarihi: 05.07.2013

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bu-

lunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 05.07.2013 tarihli 131'inci Birleşiminde

karar verilmiştir.

—— • ——
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GEÇİCİ GÖREV GÜCÜ BÜNYESİNDE TÜRK SİLAHLI

KUVVETLERİNİN 05.09.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL DAHA UNIFIL

HAREKÂTINA İŞTİRAK ETMESİ HUSUSUNDA ANAYASANIN 92'NCİ

MADDESİ UYARINCA HÜKÜMETE İZİN VERİLMESİNE

DAİR KARAR

Karar No: 1045 Tarihi: 06.07.2013

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 11.08.2006 tarihinde kabul ettiği 1701 (2006)

sayılı Karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 05.09.2006 tarihli ve 880 sayılı Kararı ile bir

yıl için verdiği izin çerçevesinde, Türkiye, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

11 Temmuz 2013
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Sayı : 28704
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Gücü (UNIFIL)'ne Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağlamıştır. Söz konusu iznin süresi

son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29.06.2012 tarihli ve 1023 sayılı Kararıyla

05.09.2012 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmıştır.

Türkiye UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekâtının etkin biçimde icrasında

önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi

içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte, gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri va-

sıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve

istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine önemli katkıda bulunmuştur.

UNIFIL'in ülkemizin askerî kuvvet katkısında bulunduğu tek Birleşmiş Milletler Barış

Gücü operasyonu olması ve hâlihazırda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaylığımızın

söz konusu bulunması dikkate alınarak, UNIFIL Deniz Görev Gücüne katkımızın sürdürülme-

sinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

UNIFIL'in görev süresi 31.08.2013 tarihinde sona erecek olup, görev süresinin bu ta-

rihten sonraki dönem için yenilenmesi yönünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafın-

dan Ağustos ayı içinde bir kararın kabul edilmesi beklenmektedir.

Bu hususlar ışığında ve Lübnan'la ikili ilişkilerimiz ile bölgedeki güvenlik koşulları da

göz önünde tutularak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL'in görev süresinin uza-

tılması yönünde karar alması durumunda; hudut, şümûl ve miktarı Hükümetçe belirlenecek

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında

05.09.2013 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL Deniz Görev Gücüne iştirak etmesi ve bu-

nunla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için Anayasa'nın 92'nci mad-

desi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun 06.07.2013 tarihli 132'nci Birleşiminde kabul edil-

miştir.



Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
Adlî yargı Cumhuriyet savcı adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca

25/06/2013 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka-

nunu’nun 13. maddesi gereğince atanmasına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

KARAR: 25.06.2013/1245

ADLİ YARGI CUMHURİYET SAVCI ADAYLARI: 

8. derecenin 2. kademesi  (675+1300) göstergesi ile;

1- 124547 Sincan Adli Yargı Cumhuriyet savcı adayı İsmail KARATAŞ Erzurum Cumhuriyet

Savcılığı’na,

8. derecenin 1. kademesi  (660+1300) göstergesi ile;

2- 139662 Aydın Adli Yargı Cumhuriyet savcı adayı Habip Ekrem TEKER Adana Cumhuriyet

Savcılığı’na,

Ad çekme usulü ile naklen atanmışlardır. 

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ

SAHALARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2010 tarihli ve  27605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak

Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğin 41 inci mad-

desinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Diğer maddeleri 8/6/2015 tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 8/6/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/6/2010 27605

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/6/2012 28323



İçişleri Bakanlığı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü)’ndan:

GÖÇ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, göç uzmanı ve uzman yardımcılığına atana-

caklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlilik sınavlarının şekli ve uygulanmasını, yetiştirilme,

çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında istihdam edilecek

göç uzmanı ile göç uzman yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun ek 41 inci maddesi ile 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Ko-

ruma Kanununun 119 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: İçişleri Bakanını,

b) Birim amiri: Genel Müdürlük daire başkanları ile I. Hukuk Müşavirini,

c) Daire başkanı: Genel Müdürlük daire başkanlarını,

ç) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,

e) Giriş sınavı: Göç uzman yardımcılığı için yapılacak olan giriş sınavını,

f) Komisyon: Giriş Sınavı Komisyonunu,

g) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

ğ) Kurul: Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınavı Kurulunu,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ı) Tez: Uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

i) Uzman: Göç Uzmanını,

j) Uzman yardımcısı: Göç Uzman Yardımcısını,

k) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

l) Yeterlik sınavı: Göç Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş

Giriş sınavı

MADDE 4 – (1) Genel Müdürlüğe uzman yardımcısı olarak atanacaklar, kadro ve ih-

tiyaç durumuna göre Genel Müdürlük tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak giriş sı-

navı ile mesleğe alınır.
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(2) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır.

(3) Giriş sınavı, öğrenim dalları göz önüne alınarak Komisyon tarafından farklı alan-

larda yapılabilir. Genel Müdürlük, ihtiyaç duyulması halinde öğrenim dallarına göre ayrı ayrı

kontenjan belirleyebilir.

(4) Giriş sınavı, Genel Müdürlükçe yapılır. İhtiyaç duyulması halinde yazılı sınav,

ÖSYM’ye, üniversitelere ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılabilir.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları ge-

rekir:

a)  657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Giriş sınavının yapılacağı tarih itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, giriş sı-

navı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak.

ç) Genel Müdürlüğün kadro ve ihtiyaç durumuna göre; en az dört yıllık lisans eğitimi

veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya Ge-

nel Müdürlükçe yürütülen hizmetlerin gerektirdiği en az dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek

öğretim kurumları ile bunlara denkliği kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim

kurumlarından mezun olmak.

Giriş sınavının duyurulması

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, başvuru tarihi ve yeri, başvuru şekli ve

başvuru evrakının temin edileceği yer, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, öğrenim dalları ve

kontenjanları, başvuruda istenecek diğer belge ve beyanlar, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı

ve derecesi, sınavın tarihi ve yapılacağı yer, sınava kaç kişinin çağrılacağı, giriş sınavının şekli,

sınav konuları, değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en

az bir ay önce, Resmî Gazete’de, yurt düzeyinde günlük olarak yayımlanan tirajı yüksek ilk

beş gazetenin en az birinde ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilmek suretiyle du-

yurulur.

Giriş sınavı başvuru işlemleri

MADDE 7 – (1) Giriş sınavı başvurusu, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen ad-

rese ya da ilanda belirtilmesi kaydıyla Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden yapılır.

(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlükten veya Genel Müdürlüğün

internet sitesinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgelerle

birlikte başvurur:

a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği; eğitimini yurtdışında

tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.

b) Üç adet vesikalık fotoğraf.

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

ç) T.C. kimlik numarası beyanı.

d) Özgeçmiş.
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(3) Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurularda ikinci fıkrada sayılan belgelerin

son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi veya ulaştırılması

şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla, Genel Müdürlükçe de onaylanabilir. Postadaki

gecikmeler ve giriş sınavı duyurusunda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate

alınmaz.

(4) Giriş sınavı başvurusunun, Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden yapılması

halinde, ikinci fıkradaki belgeler sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim edilir.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 8 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu; Genel Müdür tarafından belirlenen en az

daire başkanı düzeyindeki yöneticiler, uzmanlar ile üniversite öğretim üyeleri olmak üzere baş-

kan dâhil en az beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurum dışından sınav komisyonuna gö-

revlendirilen asil üye sayısı ikiyi geçemez. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı komisyonun doğal

üyesidir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler

tespit sırasına göre komisyona katılırlar.

(2) Bölümler itibariyle ayrı ayrı kontenjan belirlenmesi halinde her bir bölüm için ayrı

komisyon oluşturulabilir.

(3) Komisyon başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar

(bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev ala-

mazlar.

Komisyonun görevleri

MADDE 9 – (1) Komisyon; yazılı sınavın yapılması veya yaptırılması, yazılı sınav so-

rularının hazırlanması veya hazırlatılması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın ya-

pılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin

yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği

halinde Komisyon Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk kabul edilir. Oylama sırasında çe-

kimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçe-

leriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları

MADDE 10 – (1) Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları İnsan Kaynakları Dairesi Baş-

kanlığı tarafından yürütülür.

(2) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları

inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan nitelikleri

taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS puan türlerinden her puan türü için ayrı ayrı en yüksek

puanı alan adaydan başlamak üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Atama yapılacak kadro sayısının

yirmi katını geçmemek üzere, ilanda duyurulan sayıda aday tutanakla belirlenir ve Genel Mü-

dürlüğün internet sitesinde ilan edilir. KPSS puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla

aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(3) Adaylar, sınav giriş belgelerini sınav saatine kadar elden teslim alırlar. Sınav giriş

belgesinde, fotoğraf, kimlik bilgileri, sınav yeri,  tarihi ve saati yer alır.
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Giriş sınavının konuları

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav konuları; mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate

alınarak belirlenen alan bilgisi ve Genel Müdürlüğün görev alanına giren temel konular olmak

üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınav konularının alt başlıkları ve yazılı sınav sorularının

konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağına sınav duyurusunda

yer verilir.

(2) Lisans eğitimine ait mesleki bilgilerin değerlendirilmesi; 5 inci maddenin birinci

fıkrasının (ç) bendinde belirtilen öğretim kurumlarından mezun olanlar için, mezun olunan bö-

lümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen ve sınav duyurusunda belirtilen alan bilgisi ko-

nularından yapılır.

(3) Sınav sorularının % 80’i lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 20’si Genel Mü-

dürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden hazırlanır. Atama yapılacak kadro sayısının öğre-

nim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, adayların hangi sınav konularından so-

rumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınava, KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek

puana sahip olan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi ka-

tına kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) çağrılır.

(2) Yazılı sınav; duyuruda belirtilen konularda klasik veya test şeklinde yapılabilir.

(3) Sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde

gizliliğe riayet edilir. Hazırlanan sorular zarflar içerisine konularak kapatılıp imzalanmak su-

retiyle giriş sınavı komisyonu başkanı tarafından muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların

huzurunda açılır.

(4) Yazılı sınav, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından komisyon üyelerinin

gözetimi ve denetimi altında yapılır.

(5) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için her konu grubundan en az elli puan ve sınav

notu olarak en az yetmiş puan alınması şarttır.

(6) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kâ-

ğıdı sayfası tutanakla tespit edilir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar, zarf içine konularak

kapatılıp mühürlendikten sonra komisyon başkanına teslim edilir.

(7) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edi-

lenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır.

(8) Tutanaklar salon başkanı ile gözetim ve denetim görevlileri tarafından imzalanır.

(9) Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi ile sözlü

sınavın yeri, günü ve saati Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanmak suretiyle ilan

edilir.

(10) Giriş sınavının yazılı kısmının ÖSYM, üniversiteler ya da diğer kamu kurum ve

kuruluşlarına yaptırılması halinde, yazılı sınava ilişkin hususlar Genel Müdürlük ve ilgili ku-

ruluş arasında protokol ile belirlenir.
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Sözlü sınav ve değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek

puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen gruplar itibariyle belirlenen kadronun

dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da

sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınav, adayların;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Adaylar, komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bent-

lerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar

ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kul-

lanılmaz.

(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilanı

MADDE 14 – (1) Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir

aşamasından en az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarı sıralaması yazılı sınav ile sözlü

sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı

ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek

olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte

yer alır.

(2) Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur

ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama

yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek sayıda aday ise

yedek olarak tespit edilir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, giriş sınavı so-

nuçlarının ilanından itibaren iki yılı geçmemek üzere bir sonraki giriş sınavı ilan tarihine kadar

geçerlidir.

(3) Sınav sonuçları, komisyon tarafından tutanağa bağlanır. Başarı sıralamasına göre

oluşturulan liste Genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra Genel Müdürlüğün internet si-

tesinde ve Genel Müdürlük hizmet binasında ilan edilir. Ayrıca, asil ve yedek listede yer alan

adaylara bildirilir.

(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listelere gire-

meyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
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Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 15 – (1) Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki

belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.

b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı be-

yanı.

d) Mal bildirimi.

e) Kamu etik sözleşmesi.

Uzman yardımcılığına atanma

MADDE 16 – (1) Giriş sınavını kazanan adaylardan, ilan edilen uzman yardımcısı kad-

ro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre uzman yardımcısı olarak atanır. Asil listeden uz-

man yardımcılığını kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması

yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek aday listesinden öğrenim dal-

ları itibariyle başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(3) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların

sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(4) Atamaları yapılan uzman yardımcılarının göreve başlamalarına ilişkin olarak, 657

sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 17 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı

beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç

duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

larında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav

belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Genel Mü-

dürlükçe saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Dönemi ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Uzman yardımcılığı süresi ve çalışma düzeni

MADDE 19 – (1) Uzman yardımcılığı dönemi en az üç yıldır. Bu sürenin hesabında

aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz.

(2) Uzman yardımcıları, görevlendirildikleri birimlerde, birim amiri veya birim amiri

tarafından belirlenen uzmanın refakatinde ve gözetiminde çalışırlar.
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Uzman yardımcılarının yetiştirilme ilkeleri

MADDE 20 – (1) Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece

uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla, verilecek görev-

lerin yanı sıra;

a) Genel Müdürlüğün teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi edi-

nilmesini,

b) Genel Müdürlüğün geliştireceği politika ve stratejiler doğrultusunda rapor yazmak,

inceleme ve araştırma yapabilmek ve analitik düşünebilmek için gerekli bilgi ve donanımın

kazanılmasını,

c) Genel Müdürlükle ilgili mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin yazışma

yöntemi ile diğer bilgi ve becerilerin edinilmesini,

ç) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının edinilmesini, incele-

me ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazanılmasını,

d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

e) Genel Müdürlüğün çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans,

seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini,

f) Genel Müdürlük görev alanıyla ilgili faaliyette bulunan kuruluşlarda, staj, eğitim, in-

celeme ve araştırma yapılmasını,

sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunur.

Yetiştirilme şekli ve esasları

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönet-

melik çerçevesinde, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tabi tutulur.

(2) Uzman yardımcılarının temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programlarından sonra

görevlendirildikleri birim amiri tarafından belirlenecek uzman refakatinde araştırma ve ince-

lemeler ile diğer çalışmalara iştirak ederek, mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra, yurt

içinde ve yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına

katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılması sağlanır. Ayrıca bu süreçte, bu

Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin rapor yazmak, inceleme ve araştırma yapmak konula-

rında bilgi ve becerilerini artıracak çalışmalara ağırlık verilir.

(3) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca hizmet birimlerinin görüşleri de alınmak

suretiyle uzman yardımcıları için adaylık eğitimi dışında özel bir çalışma ve yetiştirme prog-

ramı hazırlanır ve Genel Müdürlük tarafından onaylanır. Bu program çerçevesinde, uzman yar-

dımcılarının hizmet birimlerinden en az beşinde görevlendirilmek suretiyle yetiştirilmeleri sağ-

lanır.

(4) Yetiştirme programı çerçevesinde, uzman yardımcılarına mesleki konularda bilimsel

çalışma alışkanlığı ve temsil yeteneğinin kazandırılması ile yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi

için gerekli imkânlar sağlanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

Tez konusunun belirlenmesi ve tezin hazırlanması

MADDE 22 – (1) Uzman yardımcıları, Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili konu-

larda, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, iki yıllık hizmet sü-

resinin dolmasından itibaren otuz gün içerisinde tez konusunun belirlenmesi için Genel Mü-

dürlük tarafından daha önce belirlenerek ilan edilen tez konuları arasından veya uzman yar-

dımcısının kendisinin belirlediği üç tez konusunu bağlı bulunduğu birim amirine sunar. Birim

amiri, kendi görüşünü de ekleyerek tez konularını İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gön-

derir. Tez konusu, Genel Müdürün onayı ile belirlenir.

(2) Belirtilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmaksızın tez konularını sunmayan

uzman yardımcılarına, bağlı bulunduğu hizmet birim amirinin re’sen önereceği konular aynı

usulle tez konusu olarak belirlenir. Geçerli mazereti bulunan uzman yardımcılarının tez konu-

larının belirlenmesindeki otuz günlük sürenin hesabında mazeret süreleri dikkate alınır.

(3) Tez konusu kesinleşen uzman yardımcısına, Genel Müdürlük içinden veya dışından

tez danışmanı belirlenir. Genel Müdürlük dışından belirlenen tez danışmanının öğretim üyesi

veya tez konusu ile ilgili en az lisansüstü çalışma yapmış, konusunda uzman kamu görevlisi

olması gerekir. Genel Müdürlük tarafından ihtiyaç duyulması halinde uzman yardımcılarının

tez hazırlama süreci oluşturulacak bir komisyon tarafından da takip edilebilir.

(4) Uzman yardımcısının Türkçe hazırlayacağı uzmanlık tezinin kendi görüş ve değer-

lendirmelerini içermesi ve Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslar ile bilimsel çalışma

ilkelerine uygun olması gerekir.

(5) Tez konusunun belirlenmesinden itibaren uzman yardımcısına bir yıl süre verilir.

Bu süreninin hesaplanmasında aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri ile

üç ayı aşan yurtdışı görevler dikkate alınmaz.

Tezin teslimi ve ek süre verilmesi

MADDE 23 – (1) Uzman yardımcısı, hazırladığı tezini tez danışmanının raporuyla bir-

likte ilgili hizmet birimi aracılığıyla, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderir.

(2) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardım-

cılarına, bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

Tez değerlendirme ve yeterlik sınavı kurulu

MADDE 24 – (1) Uzmanlık tezlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, yeterlik sına-

vının yapılması ile sonuçlarının açıklanması ve itirazların incelenerek karara bağlanması Tez

Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından yapılır.

(2) Kurul, Genel Müdür tarafından en az daire başkanı seviyesindeki yöneticiler ile uz-

manlar arasından belirlenen dört asıl üye ve uzman yardımcısının bağlı olduğu hizmet biriminin

amiri olmak üzere beş üyeden oluşur. Kurul başkanı, Genel Müdür tarafından belirlenir. Gerekli

görülmesi halinde Kurulda yükseköğretim kurumlarından öğretim üyeleri de görevlendirilebilir.

Ayrıca, aynı usul ile dört yedek üye tespit edilir.
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(3) Kurul başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu

derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.

(4) Gerekli görülmesi halinde aynı usulle farklı alanlarda olmak üzere birden fazla tez

değerlendirme ve yeterlik sınavı kurulu oluşturulabilir.

Tez değerlendirme ve sözlü savunma

MADDE 25 – (1) Teslim alınan uzmanlık tezleri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlı-

ğınca, değerlendirilmek üzere kurul üyelerine gönderilir. Üyeler, tezleri iki ay içerisinde inceler.

Uzman yardımcısı bir ay içerisinde tez savunmasına çağrılır.

(2) Uzman yardımcısı tezini sözlü olarak savunur ve üyelerin tez konusu ile ilgili sorula-

rını cevaplandırır. Kurul, gerekli durumlarda tez danışmanını dinlemek üzere davet edebilir.

(3) Savunma sonunda Kurul üyelerinin her biri teze ilişkin puanlamasını yapar. Değer-

lendirme yüz tam puan üzerinden yapılarak, üyelerin verdiği notların aritmetik ortalaması en

az yetmiş puan olan tez, başarılı kabul edilir. Tezin başarısız bulunması halinde, kurul tarafından

tezin başarısız sayılmasına ilişkin gerekçeli rapor hazırlanarak ilgiliye tebliğ edilir.

(4) Geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan uzman yardımcısının tezi

başarısız sayılır.

Tezin başarısız bulunması

MADDE 26 – (1) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, değerlendirme raporunda

yer verilen hususlara uygun olarak yeni bir tez hazırlaması veya aynı tezi düzelterek sunması

için kurul kararıyla bir defaya mahsus olmak şartıyla altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

(2) Düzeltilen veya yenilenen tezlerin değerlendirilmesi 25 inci maddede belirtilen usul

ve esaslara göre yapılır.

Yeterlik sınavı

MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır.

Yazılı sınavda başarılı olamayan uzman yardımcısı sözlü sınava alınmaz.

(2) Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı, üç ayı geçen yurtdışı eğitim ve gö-

revler ile aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen

çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(3) Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç üç ay içerisinde Kurul tarafından

yapılır. Yeterlik sınavı, Genel Müdürlük mevzuatı ile Genel Müdürlüğün görev alanına giren

ve sınavdan en az altı ay önce ilan edilen konulardan yapılır. Yeterlik sınavının tarihi, Genel

Müdür tarafından belirlenir.

(4) Uzman yardımcısının başarılı sayılması için yeterlik sınavının her aşamasında üye-

lerin verdiği notların aritmetik ortalamasının yüz üzerinden en az yetmiş puan olması şarttır.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde ge-

çerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı

verilir.

(6) Yeterlik sınavı sonunda, kurul başkanı, her bir üyenin verdiği notu gösteren bir çi-

zelge ve sınav tutanağı tanzim ederek sonucu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirir.

Sonuçlar, Genel Müdürün onayından sonra İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından il-

gililere tebliğ edilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Atama, Görev, Yetki ve Sorumluluk

Uzmanlık için aranan şartlar ve atanma
MADDE 28 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;
a) Yeterlik sınavında başarılı olması,
b) Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla YDS’den asgari (C) dü-

zeyinde veya buna eşdeğer kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin,
yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi,

şartları aranır.
Başarısızlık hali
MADDE 29 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazır-

ladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hak-
kını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getiremeyenler, uzman
yardımcısı unvanını kaybeder ve Genel Müdürlükte durumlarına uygun memur unvanlı kad-
rolara atanır.

Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları
MADDE 30 – (1) Mevzuatla Genel Müdürlüğe verilen aşağıdaki görevler uzman ve

uzman yardımcıları tarafından yerine getirilir:
a) Genel Müdürlüğün görev alanına giren ve uygulamayı doğrudan veya dolaylı olarak

etkileyebilecek konuları izlemek, araştırmak ve analiz etmek, kurumsal stratejinin planlanma-
sına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda politika ve stratejiler geliştirmek,
yeni programlar üretmek, sosyal politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak, inceleme, araş-
tırma ve denetleme yapmak, projeler hazırlamak, hazırlanan projelere destek sağlamak, Genel
Müdürlüğün hizmet kapasite ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, yapılan
çalışmalara katılmak.

c) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak, uluslar üstü topluluklarla ve ulus-
lararası kurum ve kuruluşlarla uyum çalışmalarına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki geliş-
meleri takip etmek.

ç) Mevzuat hazırlanmasına ve uygulanmasına, iş ve işlemlerin geliştirilmesine ilişkin
önerilerde bulunmak, gerektiğinde etki analizleri yapmak.

d) Görev alanına giren ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek, yeni mevzuat ve çalışma
önerileri geliştirmek.

e) Usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan uluslararası sözleşmelerin Genel Müdür-
lüğe verdiği görevleri takip etmek ve gerekli tekliflerde bulunmak.

f) Toplantı, seminer ve eğitim programları ile çalışma gruplarında görev almak.
g) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkı sağlamak.
ğ) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri nitelikteki görevleri yerine getirmek.
(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının yetiştirilmelerine katkıda bulunur.
(3) Verilen işleri mevzuata, stratejik plan ve yıllık programla uygun olarak ve süresi

içinde yerine getirmekten dolayı uzmanlar birim amirlerine karşı, uzman yardımcıları da birlikte
çalıştıkları uzmana ve birim amirlerine karşı sorumludur.

(4) Uzman ve uzman yardımcıları Genel Müdürlüğün görevlerini tarafsızlık, güveni-
lirlik ve sır saklama ilkelerine göre yürütmekle yükümlüdür.
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ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet içi eğitim

MADDE 31 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, Genel Müdürlüğün görev ve faa-

liyetleriyle ilgili gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, analizlerin yapılması, strateji ha-

zırlanması ve politika oluşturulması konularında bilgi, birikim ve yeteneklerinin geliştirilmesi

amacıyla ihtiyaç duyulan zamanlarda hizmet içi eğitime tabi tutulur.

(2) Gerektiğinde hizmet içi eğitim, üniversiteler ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile

işbirliği içinde yapılır veya yaptırılır.

(3) Hizmet içi eğitimlerde Genel Müdürlük hizmet birimleri, eğitici ve eğitim içeriği

desteği verebilir.

Yurt dışında eğitim

MADDE 32 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, ihtiyaç duyulan konularda eğitim,

staj, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve deneyimini arttırmak amacıyla 657 sayılı Kanunun ve

21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek

Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çer-

çevesinde yurt dışına gönderilebilir.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan komisyon ve kurulların sekretarya hiz-

metleri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Kariyer dışı uzman atanamayacağı

MADDE 34 – (1) Uzmanlık kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri dışında atama ya-

pılamaz.

Yeniden atanma

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman unvanını kazandıktan sonra

Genel Müdürlükten çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, du-

rumlarına uygun boş kadro bulunması ve gereken nitelikleri kaybetmemiş olmaları kaydıyla

ve Genel Müdürlüğün ihtiyaçları çerçevesinde yeniden atanabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 36 – (1) Giriş sınavına katılacakların listesi, giriş sınavı ile tez ve yeterlik sı-

navı sonuçlarına yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar, ilgisine göre komisyon veya kurul

tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgiliye tebliğ edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun,

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanun ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu

kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar

Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü)’ndan:

İL GÖÇ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il göç uzmanı ve il göç uzman yardımcılarının

mesleğe alınmaları, yarışma sınavı, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, yeterlilik sınavları,

atanmaları, eğitimleri, çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını düzenle-

mektir.

(2) Bu Yönetmelik, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilecek

il göç uzmanı ile il göç uzman yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Ulus-

lararası Koruma Kanununun 119 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: İçişleri Bakanını,

b) Daire başkanı: Genel Müdürlük daire başkanlarını,

c) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,

d) Giriş sınavı: İl göç uzman yardımcılığı için yapılacak olan giriş sınavını,

e) Komisyon: Giriş Sınavı Komisyonunu,

f) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

g) Kurul: Yeterlik sınavı kurulunu,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

h) Uzman: İl göç uzmanını,

ı) Uzman yardımcısı: İl göç uzman yardımcısını,

i) Yeterlik sınavı: İl göç uzmanlığı yeterlik sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş

Giriş sınavı

MADDE 4 – (1) Genel Müdürlük taşra teşkilatına uzman yardımcısı olarak atanacaklar,

kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlük tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak

giriş sınavı ile mesleğe alınır.

(2) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır.

(3) Giriş sınavı, öğrenim dalları göz önüne alınarak Komisyon tarafından farklı alan-

larda yapılabilir. Genel Müdürlük, ihtiyaç duyulması halinde öğrenim dallarına göre ayrı ayrı

kontenjan belirleyebilir.
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(4) Giriş sınavı, Genel Müdürlükçe yapılır. İhtiyaç duyulması halinde yazılı sınav,

ÖSYM’ye, üniversitelere ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılabilir.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları ge-

rekir:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde

belirtilen genel şartları taşımak.

b) Giriş sınavının yapılacağı tarih itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, giriş sı-

navı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak.

ç) Genel Müdürlüğün kadro ve ihtiyaç durumuna göre; en az dört yıllık lisans eğitimi

veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya

Genel Müdürlükçe yürütülen hizmetlerin gerektirdiği en az dört yıllık lisans eğitimi veren

yükseköğretim kurumları ile bunlara denkliği kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki

öğretim kurumlarından mezun olmak.

Giriş sınavının duyurulması

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, başvuru tarihi ve yeri, başvuru şekli ve

başvuru evrakının temin edileceği yer, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, öğrenim dalları ve

kontenjanları, başvuruda istenecek diğer belge ve beyanlar, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı

ve derecesi, sınavın tarihi ve yapılacağı yer, sınava kaç kişinin çağrılacağı, giriş sınavının şekli,

sınav konuları, değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en

az bir ay önce, Resmî Gazete’de, yurt düzeyinde günlük olarak yayımlanan tirajı yüksek ilk

beş gazetenin en az birinde ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilmek suretiyle du-

yurulur.

Giriş sınavı başvuru işlemleri

MADDE 7 – (1) Giriş sınavı başvurusu, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen ad-

rese ya da ilanda belirtilmesi kaydıyla Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden yapılır.

(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük, İl Göç İdaresi Müdürlü-

ğünden veya Genel Müdürlük internet sitesinden temin edecekleri sınav başvuru formunu dol-

durarak aşağıdaki belgelerle birlikte başvurur:

a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği; eğitimini yurt dışında

tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.

b) Üç adet vesikalık fotoğraf.

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

ç) T.C. kimlik numarası beyanı.

d) Özgeçmiş.

(3) Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurularda ikinci fıkrada sayılan belgelerin

son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi veya ulaştırılması

şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla, Genel Müdürlükçe de onaylanabilir. Postadaki

gecikmeler ve giriş sınavı duyurusunda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate

alınmaz.
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(4) Giriş sınavı başvurusunun, Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden yapılması

halinde, ikinci fıkradaki belgeler sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim edilir.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 8 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu; Genel Müdür tarafından belirlenen en az

daire başkanı düzeyindeki yöneticiler ile üniversite öğretim üyeleri olmak üzere başkan dâhil

en az beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurum dışından sınav komisyonuna görevlendirilen

asil üye sayısı ikiyi geçemez. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı komisyonun doğal üyesidir.

Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sıra-

sına göre komisyona katılırlar.

(2) Bölümler itibariyle ayrı ayrı kontenjan belirlenmesi halinde her bir bölüm için ayrı

komisyon oluşturulabilir.

(3) Komisyon başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar

(bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev ala-

mazlar.

Komisyonun görevleri

MADDE 9 – (1) Komisyon; yazılı sınavın yapılması veya yaptırılması, yazılı sınav so-

rularının hazırlanması veya hazırlatılması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın ya-

pılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin

yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği

halinde Komisyon Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk kabul edilir. Oylama sırasında çe-

kimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçe-

leriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları

MADDE 10 – (1) Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları İnsan Kaynakları Dairesi Baş-

kanlığı tarafından yürütülür.

(2) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları

inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan nitelikleri

taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS puan türlerinden her puan türü için ayrı ayrı en yüksek

puanı alan adaydan başlamak üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Atama yapılacak kadro sayısının

yirmi katını geçmemek üzere, ilanda duyurulan sayıda aday tutanakla belirlenir ve Genel Mü-

dürlük internet sitesinde ilan edilir. KPSS puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı

puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(3) Adaylar, sınav giriş belgelerini sınav saatine kadar elden teslim alırlar. Sınav giriş

belgesinde, fotoğraf, kimlik bilgileri, sınav yeri, tarihi ve saati yer alır.

Giriş sınavının konuları

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav konuları; mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate

alınarak belirlenen alan bilgisi ve Genel Müdürlüğün görev alanına giren temel konular olmak

üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınav konularının alt başlıkları ve yazılı sınav sorularının

konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağına sınav duyurusunda

yer verilir.
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(2) Lisans eğitimine ait mesleki bilgilerin değerlendirilmesi; 5 inci maddenin birinci

fıkrasının (ç) bendinde belirtilen öğretim kurumlarından mezun olanlar için, mezun olunan bö-

lümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen ve sınav duyurusunda belirtilen alan bilgisi ko-

nularından yapılır.

(3) Sınav sorularının % 80’i lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 20’si Genel Mü-

dürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden hazırlanır. Atama yapılacak kadro sayısının öğre-

nim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, adayların hangi sınav konularından so-

rumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınava KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek

puana sahip olan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi ka-

tına kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) çağrılır.

(2) Yazılı sınav; duyuruda belirtilen konularda klasik veya test şeklinde yapılabilir.

(3) Sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde

gizliliğe riayet edilir. Hazırlanan sorular zarflar içerisine konularak kapatılıp imzalanmak su-

retiyle giriş sınavı komisyonu başkanı tarafından muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların

huzurunda açılır.

(4) Yazılı sınav, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından komisyon üyelerinin

gözetimi ve denetimi altında yapılır.

(5) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için her konu grubundan en az elli puan ve sınav

notu olarak en az yetmiş puan alınması şarttır.

(6) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kâ-

ğıdı sayfası tutanakla tespit edilir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar, zarf içine konularak

kapatılıp mühürlendikten sonra komisyon başkanına teslim edilir.

(7) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edi-

lenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır.

(8) Tutanaklar salon başkanı ile gözetim ve denetim görevlileri tarafından imzalanır.

(9) Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi ile sözlü

sınavın yeri, günü ve saati Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanmak suretiyle ilan

edilir.

(10) Giriş sınavının yazılı kısmının ÖSYM, üniversiteler ya da diğer kamu kurum ve

kuruluşlarına yaptırılması halinde, yazılı sınava ilişkin hususlar Genel Müdürlük ve ilgili ku-

ruluş arasında protokol ile belirlenir.

Sözlü sınav ve değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek

puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen gruplar itibariyle belirlenen kadronun

dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da

sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınav, adayların;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
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b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Adaylar, komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bent-

lerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar

ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilanı

MADDE 14 – (1) Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir

aşamasından en az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarı sıralaması yazılı sınav ile sözlü

sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı

ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek

olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte

yer alır.

(2) Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur

ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama

yapılacak kadro sayısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek sayıda aday ise yedek ola-

rak tespit edilir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, giriş sınavı sonuçlarının

ilanından itibaren iki yılı geçmemek üzere bir sonraki giriş sınavı ilan tarihine kadar geçerlidir.

(3) Sınav sonuçları, komisyon tarafından tutanağa bağlanır. Başarı sıralamasına göre

oluşturulan liste Genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra Genel Müdürlük internet site-

sinde ve Genel Müdürlük hizmet binasında ilan edilir. Ayrıca, asil ve yedek listede yer alan

adaylara bildirilir.

(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listelere gire-

meyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 15 – (1) Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki

belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.

b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı be-

yanı.

d) Mal bildirimi.

e) Kamu etik sözleşmesi.
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Uzman yardımcılığına atanma

MADDE 16 – (1) Giriş sınavını kazanan adaylardan, ilan edilen uzman yardımcısı kad-

ro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre uzman yardımcısı olarak atanır. Asil listeden uz-

man yardımcılığını kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması

yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek aday listesinden öğrenim dal-

ları itibariyle başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(3) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların

sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(4) Atamaları yapılan uzman yardımcılarının göreve başlamalarına ilişkin olarak, 657

sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 17 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı

beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç

duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

larında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav

belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Genel Mü-

dürlükçe saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Dönemi ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Uzman yardımcılığı süresi ve çalışma düzeni

MADDE 19 – (1) Uzman yardımcılığı dönemi en az üç yıldır. Bu sürenin hesabında

aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz.

(2) Uzman yardımcıları, görevlendirildikleri il müdürlükleri birimlerinde, il müdürüne

veya il müdürü tarafından belirlenen uzmanın refakatinde ve gözetiminde çalışırlar.

Uzman yardımcılarının yetiştirilme ilkeleri

MADDE 20 – (1) Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece

uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla, verilecek görev-

lerin yanı sıra;

a) Genel Müdürlüğün teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi edi-

nilmesini,

b) Rapor yazmak, inceleme ve araştırma yapabilmek ve analitik düşünebilmek için ge-

rekli bilgi ve donanımın kazanılmasını,

c) Genel Müdürlükle ilgili mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin yazışma

yöntemi ile diğer bilgi ve becerilerin edinilmesini,

ç) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının edinilmesini, incele-

me ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazanılmasını,

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                            11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18



d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

e) Genel Müdürlüğün çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans,

seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini,

f) Genel Müdürlük görev alanıyla ilgili faaliyette bulunan kuruluşlarda, staj, eğitim, in-

celeme ve araştırma yapılmasını,

sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunur.

Yetiştirilme şekli ve esasları

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönet-

melik çerçevesinde, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tabi tutulur.

(2) Uzman yardımcılarının temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programlarından sonra il

müdürü veya il müdürünün belirleyeceği uzman refakatinde araştırma ve incelemeler ile diğer

çalışmalara iştirak ederek, mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra, yurt içinde ve yurt

dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları yo-

luyla mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılması sağlanır. Ayrıca bu süreçte, bu Yönetmelikte

sayılan görevlere ilişkin rapor yazmak, inceleme ve araştırma yapmak konularında bilgi ve be-

cerilerini artıracak çalışmalara ağırlık verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı

Yeterlik sınavı kurulu

MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavının yapılması ile sonuçlarının açıklanması ve itirazların

incelenerek karara bağlanması Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından yapılır.

(2) Kurul, Genel Müdür tarafından en az daire başkanı seviyesindeki yöneticiler ara-

sından belirlenen beş üyeden oluşur. Kurul başkanı, Genel Müdür tarafından belirlenir. Gerekli

görülmesi halinde Kurulda yükseköğretim kurumlarından öğretim üyeleri de görevlendirilebilir.

Ayrıca, aynı usul ile dört yedek üye tespit edilir.

(3) Kurul başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu

derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.

(4) Gerekli görülmesi halinde aynı usulle farklı alanlarda olmak üzere birden fazla ye-

terlik sınavı kurulu oluşturulabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 23 – (1) Yeterlik sınavı Genel Müdürlükçe uygun görülecek tarihte yazılı ola-

rak yapılır.

(2) Uzman yardımcısı, üç ayı geçen yurtdışı eğitim ve görevler ile aylıksız izin, toplamı

üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sına-

vına girmeye hak kazanır.

(3) Yeterlik sınavı, Genel Müdürlük mevzuatı ile Genel Müdürlüğün görev alanına giren

ve sınavdan en az altı ay önce ilan edilen konulardan yapılır. Yeterlik sınavının tarihi, Genel

Müdür tarafından belirlenir.

(4) Uzman yardımcısının başarılı sayılması için üyelerin verdiği notların aritmetik or-

talamasının yüz üzerinden en az yetmiş puan olması şarttır.
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(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde ge-
çerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı
verilir.

(6) Yeterlik sınavı sonunda; kurul başkanı, her bir üyenin verdiği notu gösteren bir çi-
zelge ve sınav tutanağı tanzim ederek sonucu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirir.
Sonuçlar, Genel Müdürün onayından sonra İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından il-
gililere tebliğ edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Atama, Görev, Yetki ve Sorumluluk

Uzmanlık için aranan şartlar ve atanma
MADDE 24 – (1) Uzman yardımcısının, uzman olarak atanabilmesi için yeterlik sına-

vında başarılı olması şarttır.
Başarısızlık hali
MADDE 25 – (1) Verilen ilave süre içerisinde, ikinci sınavda başarı gösteremeyen veya

ikinci sınav hakkını kullanmayanlar uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Genel Müdürlükte
durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları
MADDE 26 – (1) Mevzuatla Genel Müdürlüğe verilen aşağıdaki görevler uzman ve

uzman yardımcıları tarafından yerine getirilir:
a) Kendisine verilen konulara ait çalışmaları Genel Müdürlüğün çalışma esas ve ilkeleri

ile stratejik plan ve yıllık programlarına göre yürütmek.
b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren ve uygulamayı doğrudan veya dolaylı olarak

etkileyebilecek konuları izlemek, araştırmak ve analiz etmek, kurumsal stratejinin planlanma-
sına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

c) Kendisine verilen konularla ilgili inceleme ve araştırma yapmak, projeler hazırlamak,
hazırlanan projelere destek sağlamak, çalıştığı birimin hizmet kapasite ve kalitesinin artırıl-
masına yönelik çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve bu konulara ilişkin raporlar
hazırlamak.

ç) Mevzuat hazırlanmasına ve uygulanmasına, iş ve işlemlerin geliştirilmesine ilişkin
önerilerde bulunmak.

d) Genel Müdürlük ve illerdeki toplantı, seminer ve eğitim programları ile çalışma grup-
larında görev almak ve sonuçlarını rapor halinde amirine sunmak.

e) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkı sağlamak.
f) Uygulamalarda karşılaşılan aksaklık ve sorunları tespit etmek, bunları gidermek için

gerekli tedbirleri almak ve kendi yetkisi dışında bulunanlar için öneride bulunmak.
g) Verilecek benzeri nitelikteki görevleri yerine getirmek.
(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının yetiştirilmelerine katkıda bulunurlar.
(3) Verilen işleri mevzuata, stratejik plan ve yıllık programla uygun olarak ve süresi

içinde yerine getirmekten dolayı uzmanlar il müdürüne karşı, uzman yardımcıları ise birlikte
çalıştıkları uzmana ve il müdürüne karşı sorumludur.

(4) Uzman ve uzman yardımcıları görevlerini tarafsızlık, güvenilirlik ve sır saklama il-
kelerine göre yürütmekle yükümlüdür.
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ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet içi eğitim

MADDE 27 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, Genel Müdürlüğün görev ve faa-

liyetleriyle ilgili gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, analizlerin yapılması, strateji ha-

zırlanması ve politika oluşturulması konularında bilgi, birikim ve yeteneklerinin geliştirilmesi

amacıyla ihtiyaç duyulan zamanlarda hizmet içi eğitime tabi tutulur.

(2) Gerektiğinde hizmet içi eğitim, üniversiteler ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile

işbirliği içinde yapılır veya yaptırılır.

(3) Hizmet içi eğitimlerde Genel Müdürlük hizmet birimleri, eğitici ve eğitim içeriği

desteği verebilir.

Yurtdışında eğitim

MADDE 28 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, ihtiyaç duyulan konularda eğitim,

staj, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve deneyimini arttırmak amacıyla 657 sayılı Kanun ve

21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek

Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çer-

çevesinde yurt dışına gönderilebilir.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan komisyon ve kurulların sekretarya hiz-

metleri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Kariyer dışı uzman atanamayacağı

MADDE 30 – (1) Uzmanlık kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri dışında atama ya-

pılamaz.

Yeniden atanma

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman unvanını kazandıktan sonra

Genel Müdürlükten çeşitli sebeplerle ayrılanlardan uzmanlığa atanmak isteyenler, durumlarına

uygun boş kadro bulunması ve gereken nitelikleri kaybetmemiş olmaları kaydıyla ve Genel

Müdürlüğün ihtiyaçları çerçevesinde yeniden atanabilirler.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 32 – (1) Giriş sınavına katılacakların listesi, giriş sınavı ile yeterlik sınavı so-

nuçlarına yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar, ilgisine göre komisyon veya kurul tarafından

yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgiliye tebliğ edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu, 6458 sayılı Kanun ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar

Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan:

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve

taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşki-

latında görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla

yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı mad-

desi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların disiplin amiri ve üst di-

siplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Bu yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygula-

nır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 20/12/1994 tarihli ve 22147 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı

olduğu Bakan yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta
Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan ve özel sağlık kuruluşu
olarak tanımlanan A Tipi, B Tipi ve C Tipi tıp merkezlerini, A ve B tipi poliklinikleri, labora-
tuvar, müessese ve muayenehaneler ile bu kuruluşların işletenlerini kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı

San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanunu, 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer
Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun, 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Seriri Taharriyat ve
Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Labo-
ratuvarları Kanunu ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanıla-
rak hazırlanmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ge-
çen “İl” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ilçe” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Tıp merkezi kadroları
MADDE 6 – (1) Tıp merkezi kadroları, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet bölgelen-

dirmesine göre planlanan tabip/uzman sayısı ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça
belirlenir ve yatırım listesinde ilan edilir.

(2) A ve B tipi tıp merkezleri Bakanlıkça belirlenen kadrolarında en az dört klinisyen
uzmanla açılır ve faaliyete geçtikleri tarihten itibaren iki yıl içinde kadrolarını tamamlayabi-
lirler.

(3) Sağlık kuruluşlarının kadroları, Bakanlıkça Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine
kaydedilir. İlan edilecek dönemlerde verilecek yeni kadrolar bu sistemde tanımlanır ve tıp mer-
kezlerinin hekim ayrılış ve başlayışları ile poliklinik ve muayenehanelerin açılış işlemleri sistem
üzerinden yürütülür. Kadro ilaveleri, planlama çerçevesinde Bakanlıkça ilan edilecek dönem-
lerde tıp merkezleri ve polikliniklerin tipleri dikkate alınarak yapılır.

(4) Bakanlıkça Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak ilan edilen kad-
rolardan, bu kadrolar için belirlenen kriterlere uygun olmak ve A veya B tipi tıp merkezinin
bildireceği kadro iptal edilmek kaydıyla, kadro tahsisi yapılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) A tipi poliklinik, en az iki tabip tarafından müştereken açılabilen ve işletilebilen,
hizmet birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak şekilde oluşturulan ve bu Yönetmelik ile
belirlenen asgari şartları taşıyan; B tipi poliklinik ise en az iki tabip tarafından müştereken iş-
letilebilen sağlık kuruluşudur.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) A ve B tipi tıp merkezleri, mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip
veya birden fazla tabip ve diş tabibi ortaklığı veya en az % 51 hissesi tabip ve diş tabibi ortaklığı
bulunan tüzel kişiler tarafından açılabilir. C tipi tıp merkezleri ise mesleğini serbest icra etmek
hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve diş tabibi ortaklığı tarafından işletilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Bakanlıkça aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, faaliyetine ihtiyaç du-

yulan sağlık kurum ve kuruluşları ile bunlara ait sağlık insan gücü, tıbbi hizmet birimleri ve
nitelikleri ile teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz dağılımı alanlarında kamu ve özel sektörü kap-
sayacak şekilde planlama yapılır:

a) Sağlık hizmetlerinin, demografik yapı ve epidemiyolojik özellikler de göz önünde
bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli şekilde sunulması,

b) Sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet kapasiteleri, sağlık insan gücü ile çağdaş tıbbi
bilgi ve teknolojinin ülke düzeyinde dengeli dağılımının sağlanması,

c) Koruyucu sağlık ve acil sağlık hizmetleri gibi işbirliği halinde hizmet sunumunun
gerekli olduğu alanlarda uygun kapasitenin oluşturulması,

ç) Kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaması.
(2) Bakanlıkça, planlama kapsamında lisanslandırılacak sağlık hizmetleri ve sağlık

tesisleri belirlenir ve işlemler 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde
geçen “Tıp merkezi” ibaresi “A tipi tıp merkezi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşa-
ğıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) A tipi tıp merkezlerinde otopark, binanın bulunduğu ve imar yolu duvar gibi
bütünlüğü bozacak uygulamalar bulunmamak kaydıyla bitişik parsel üzerinde de kurulabilir.
B tipi tıp merkezlerinde birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri hariç diğer bentlerinde öngörülen
belgeler aranır. B tipi tıp merkezlerinde, ilgili belediyece uygun görülen ve kuruluşa kolay ve
güvenli ulaşım mesafesindeki bir otoparkta yer ayrılmak suretiyle otopark ihtiyacının karşı-
lanması ve bu durumun ilgili belediyece belgelendirilmesi gerekir. Ancak, B tipi tıp merkezle-
rinin acil ünitesi veya poliklinik önünde acil ve poliklinik hastalarına yönelik, trafiği engelle-
meyecek şekilde en az üç adet araç bekleme alanı oluşturulur. Hasta ve hasta yakınlarının araç-
larının otoparka nakli hususunda gerekli tedbirler alınarak hizmet sunulur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“A ve B Tipi Tıp merkezlerinde ön izin
MADDE 11 – (1) A ve B tipi tıp merkezi açılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınması

şarttır. Ön izin için, aşağıdaki belgeler ile tam takım mimari proje, incelenmek üzere Müdürlük
vasıtasıyla Bakanlığa gönderilir.

a) A ve B tipi tıp merkezi binasının bulunduğu alanın, 10 uncu maddenin birinci fıkra-
sında belirtilen şartları haiz olduğuna dair yetkili mercilerden alınmış belgeler,

b) A ve B tipi tıp merkezinin hizmet birimlerinin yerleşimi ile 10 uncu maddeye göre
belirlenen otopark miktarının, otopark ile ilgili diğer hususların gösterildiği, projeyi hazırlayan
mimarın imzasının olduğu tam takım mimari proje,

1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı,
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2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları,
3) Cerrahi uzmanlık dalı olanlarda, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve

tüm cepheleri.
(2) Birinci fıkranın (b) bendinde yer alan mimari projeler, inceleme sonucunda Bakan-

lıkça uygun görülür ise, başvuru sahibi tarafından imar mevzuatına uygun şekilde üç takım
olarak hazırlanır. Üç takım olarak hazırlanan mimari projeler, A ve B tipi tıp merkezi binası
inşa edilecek yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye; mücavir alan dı-
şında ise valilik tarafından onaylanarak Müdürlük vasıtasıyla Bakanlığa gönderilir. Müdürlük
ve Bakanlıkça teslim alınan evraklar, dizi pusulasına göre kabul edilir.

(3) Ön izin başvurusu, bu maddede sayılan belgelerde eksiklik ve/veya bu Yönetmeliğe
uygunsuzluk bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz gün
içerisinde sonuçlandırılarak ön izin belgesi düzenlenir veya ön izin başvuru belgelerinde tespit
edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluk başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

(4) Ayrıca, aşağıdaki durumlarda da ön izin alınması zorunludur.
a) Başka amaçla inşa edilmiş binaların, A ve B tipi tıp merkezi binasına dönüştürülmesi

halinde tadilat işlerine başlanılmadan önce,
b) Bakanlık tarafından ön izin verilmiş mimari projenin uygulanması sırasında, bu pro-

jede bir değişiklik yapılması durumunda,
c) Ruhsatlandırılmış A ve B tipi tıp merkezi binasına, 9 uncu maddedeki planlamaya

uygun olmak şartıyla ilave bina yapılmak istenmesi halinde.
(5) Ön izin belgesi kuruluş faaliyete geçinceye kadar devredilemez.
(6) Bakanlıkça ruhsatlandırılmış tıp merkezlerinde, Bakanlığın veya Müdürlüğün izni

alınmak ve binanın imar mevzuatına uygun olarak kullanımına izin verilen toplam brüt alanını
değiştirmemek kaydıyla, taşıyıcı unsuru etkilemeyen nitelikteki esaslı tadilat gerektirmeyen
tadilat ve tamiratların yapılması halinde, gerektiğinde yangın ve deprem yönünden uygunlu-
ğunun da sağlanması kaydıyla Belediyeden proje onayı aranmaksızın ruhsata esas son proje
üzerinde değişiklik yapılmasına izin verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası ve dördüncü fıkra-
sının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) A tipi tıp merkezi müstakil binalarda kurulur. Ancak B tipi tıp merkezleri binanın
girişinden itibaren tüm bölümleri asansör ve merdiven kullanımı dahil bütünlük ve müstakiliyet
arz eden kısmında da kurulabilir. Bu durumda, yangın kaçış merdivenlerine ulaşıma dair uy-
gunluk aranır. Cerrahi uygulama yapacak tıp merkezlerinin A ve B tipi olması zorunludur.”

“A tipi poliklinikler, aşağıdaki şartları taşıyan binalarda kurulur:”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12/A maddesinin başlığı “A ve B tipi tıp merkezle-

rinin zorunlu tıbbi hizmet birimleri” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddede geçen “tıp merkez-
lerinde” ibarelerinden önce gelmek üzere “A ve B tipi” ibaresi ve birinci fıkrasının (c) bendinin
sonuna aşağıdaki alt bent eklenmiş ve birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“10) Merkezî sterilizasyon ünitesi: Sterilizasyon ünitesinde kirli malzeme girişi-yıkama
bölümü, ön hazırlık-paketleme bölümü ve sterilizasyon işlemi-steril malzeme çıkış bölümleri
olmak zorundadır. Kirli alanlar ile temiz alanlar arasında sadece malzeme geçişi olması ve bu
iki alanın çift yönlü otoklav ile bölünmesi gerekir. Tek yönlü otoklavın kullanıldığı durumlarda
cihaz temiz bölümde bulunmak zorundadır. Sterilizasyon ünitesi hem ameliyathane steril ko-
ridoru hem de genel koridor ile bağlantılı olur. Kirli bölümüne genel koridordan giriş-çıkış;
temiz bölümüne de steril koridordan giriş-çıkış olması gerekir.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinin
başına “A ve B tipi” ibaresi eklenmiş ve (a) ile (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Katlar arası sedye ile hasta taşınmasına olanak sağlayacak şekilde merdivenin sa-
hanlık ölçüsü en az 1,20 m. olması gerekir. Merdiven rıhtlarının özürlülerin çıkışını zorlaştır-
mayacak şekilde düz bir satıhla bitirilmesi, merkez girişine özürlüler için uygun eğimli rampa
yapılması zorunludur.”

“c) Otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en
az % 70’i oranında uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile ilgili mevzuatına uygun bir
adet sedye asansörü bulunur. Ancak cerrahi uygulama yapmayacak tıp merkezlerinde sedye
asansörü zorunlu olmayıp hastanın tekerlekli sandalye ile taşınmasını sağlayacak şekilde ilgili
mevzuatına uygun asansör olması yeterlidir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 12/C maddesinin başlığının başına “A ve B tipi tıp
merkezlerinde” ibaresi ve maddede geçen “Tıp merkezlerinin” ve “Tıp merkezlerinde” ibare-
lerinden önce gelmek üzere “A ve B tipi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 12/Ç maddesinin başlığına “A tipi” ibaresi ve mad-
dede geçen “polikliniklerde” ibarelerinden önce gelmek üzere “A tipi” ibaresi eklenmiş ve bi-
rinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Poliklinik giriş katta değilse, kuruluşun bulunduğu binada hastanın tekerlekli san-
dalye ile taşınmasını sağlayacak şekilde ilgili mevzuatına uygun asansör olması gerekir. Mer-
divenin sedye ile hasta taşınmasına olanak sağlayacak şekilde, merdiven ve sahanlık ölçüsü
en az 1,20 m. olması gerekir. Merdiven rıhtlarının özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde
düz bir satıhla bitirilmesi, kuruluşun girişine özürlüler için uygun eğimli rampa yapılması zo-
runludur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Bakanlık, sağlık kuruluşlarının ruhsatname ve faaliyet izin belgesi işlemlerini va-
liliklere devredebilir.”

“(8) A ve B tipi tıp merkezlerine ruhsat verilmesinden sonra, EK-5’te gösterilen perso-
nelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva
eden personel listesi, kadro dışı çalışan tabipler de dahil olmak üzere tabiplerle yapılmış söz-
leşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri Müdürlüğe verilir. Müdürlük
tarafından personelini tamamladığı tespit edilen tıp merkezi, en geç beş iş günü içerisinde Ba-
kanlığa bildirilir. Bakanlıkça, EK-2/c’de örneği gösterilen Faaliyet İzin Belgesi yedi iş günü
içinde düzenlenir ve bu belgenin verilmesi ile özel tıp merkezi hasta kabul ve tedavisine baş-
lar.”

“(9) Bakanlıkça ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde faaliyet izin belgesi
alarak hasta kabul ve tedavisine başlamayan A ve B tipi tıp merkezinin ruhsatnamesinin hükmü
kalmaz ve verilen ruhsatname Bakanlıkça iptal edilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Asgari personel sayısının altına düşülmesi veya bina tadilatı durumlarında tıp mer-

kezi ve polikliniklerin en fazla bir yıl, laboratuvar ve müesseselerin ise en fazla altı ay süreyle

faaliyetleri askıya alınabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Tıp merkezinde müdahale yapılan hastalarda müdahaleye bağlı olarak gelişen

komplikasyonlar ve/veya yoğun bakım hizmetine ihtiyaç olan durumlarda tıp merkezi tarafın-

dan, önceden belirlenmiş, koordineli olarak çalışılan ve bu hizmetlerin alındığı özel veya kamu

hastaneleriyle gereken koordinasyon sağlanarak hasta transfer edilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin ba-

şına “A ve B tipi tıp merkezlerinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşa-

ğıdaki cümle eklenmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, onuncu ve onbirinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hizmet bedelinin tahsiliyle ilgili işlemler, acil müdahale ve bakım sağlandıktan sonra

yapılır.”

“(10) Beşinci fıkrasına aykırı davranıldığının tespiti hâlinde sağlık kuruluşunun acil

vakalar haricinde hasta kabulü, üç gün süreyle valilikçe durdurulur ve mesul müdürü uyarılır.

Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde tekrarında sağlık kuruluşunun acil vakalar haricinde hasta

kabulü on gün süreyle valilikçe durdurulur ve mesul müdürünün yetki belgesi iptal edilir. Bu

fıkralara aykırılığın bir yıl içinde üçüncü kere tespit edilmesi halinde, sağlık kuruluşunun faa-

liyeti üç ay süreyle durdurulur ve mesul müdürünün yetki belgesi iptal edilir. Bu fıkralara ay-

kırılığın bir yıl içinde dördüncü tespitinde ise Bakanlıkça sağlık kuruluşunun ruhsatnamesi

iptal edilir.”

“(11) Acil ünitesine başvuran bir hastanın, tedavisi bu maddenin beşinci fıkrasına uygun

olarak sağlanmış olmakla birlikte, altıncı fıkrasına aykırı davranıldığının veya 31/5/2006 tarihli

ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aykırı ilave ücrete tabi

kılındığının tespit edilmesi durumunda hastanenin mesul müdürü uyarılır. Bir yıl içinde üçüncü

tespitte hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü bir gün süreyle valilikçe durdurulur.

Aynı yıl içinde aykırılığın dördüncü ve daha fazla tespitinde ise bu maddenin onuncu fıkrasında

yer alan müeyyideler birinci müeyyide sırasından başlamak üzere sırasıyla uygulanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6) Elektronik ortamdaki kayıtları güvenli olmayan sağlık kuruluşlarında, yazılı kayıt

tutulur. 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine uygun elektronik

imza ile imzalanmış tıbbi kayıtlar, resmi kayıt olarak kabul edilir ve ilgili mevzuata göre ye-

dekleme ve arşivlemesi yapılır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) A veya B tipi tıp merkezleri C tipi tıp merkezine dönüşemez.”
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MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Sağlık kuruluşlarından;
a) Tıp merkezi, poliklinik, laboratuvar ve müesseselerin taşınmak istenmesi halinde

Bakanlığa başvurulur. Özel sağlık kuruluşları, Bakanlıkça uygun görülmesi ve izin verilmesi
kaydıyla, taşınma işlemlerini iki yıl içinde tamamlar. Tıp merkezi taşınmalarında ise iki yıl
içerisinde ön izin belgesi almak ve ön izin tarihinden itibaren üç yıl içerisinde ruhsatlandırılmak
zorundadır. Bu süre içerisinde sağlık kuruluşu, faaliyetine mevcut kapasitesi ile devam edebilir
veya faaliyetini askıya alabilir ve Müdürlüğe tebligat adresi bildirerek kuruluş binasını boşal-
tabilir. Tıp merkezleri ve poliklinikler, taşınma talebinde bulundukları takdirde A veya B tipi
tıp merkezi ile A tipi poliklinik olarak ruhsatlandırılır. Ancak, il dışındaki özel sağlık kuruluşu
ile birleşme/taşınma talebi halinde başvuru, Planlama ve İstihdam Komisyonuna sunulur. Ko-
misyon başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık kuruluşu hiz-
meti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri
ile uzman/tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak de-
ğerlendirir. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça taşınmaya izin verilir.

b) Özel hastanenin bünyesine katılmalarda hastanenin fizik şartları yeterli değil ise,
Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre ek bina veya tadilat yapılmasına izin verilebilir.

c) Cerrahi müdahale birimi bulunan tıp merkezlerine, kuruluşta kadrolu görev yapan
anestezi ve reanimasyon uzmanı bulunmaması halinde kuruluşun ihtiyacı ve talebi dikkate alı-
narak bu uzmanlık dalında bir kadro verilebilir.

ç) Bakanlıkça verilen kadrolar, kadro devri yoluyla devredilemez. Ancak kuruluş devri
ve birleşmeleri istisnadır.”

“(12) 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12 nci
maddesine uygun olmak kaydıyla mesleğini serbest olarak icra eden hekimler, muayenehane-
sine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini A ve B tipi tıp merkezinde yapabilirler. Bu
durumda hastalar, tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususunda bilgilen-
dirilir. Bu durumda, tıp merkezinin mesul müdürü her ay sonu itibariyle tedavi edilen hasta sa-
yısı ve hekim ismini müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura
düzenlenir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetleri
EK MADDE 2 – (1) Beş yüz yataktan fazla yatağa sahip Kültür ve Turizm Bakanlı-

ğından belgeli konaklama tesislerinde, sağlık ünitesi kurulması zorunludur. Sağlık ünitesi açıl-
ması zorunlu olmayan konaklama tesislerinde işleteninin talebi halinde sağlık ünitesi kurula-
bilir.

a) Sağlık ünitesi, konaklama tesislerinde konaklayan kişilerin ani gelişen sağlık prob-
lemlerinde ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk işlemlerinin düzenlenmesi amacıyla
kurulan ünitedir. Bu üniteler, konaklama tesisinde acil hasta transferine uygun, kolay erişilebilir
bir bölümde kurulur. Ayrıca bu üniteler; ilaç, malzeme, tıbbi donanım ve yapılacak tıbbi iş-
lemler açısından muayenehaneler için belirlenen asgari özellikleri taşır. Bu Yönetmelikte mua-
yenehaneler için öngörülen muayene odası şartları sağlanır.
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b) Bulunduğu ilde sağlık kuruluşlarına bağlı kurulacak ünite, bu kuruluşun kadro ve
kapasitesi kullanılarak planlamadan istisna olarak açılabilir. Bir sağlık kuruluşuna bağlı olarak
açılmak istenmeyen ünitelerin kadroları Bakanlıkça planlama çerçevesinde belirlenir. Bağımsız
olarak açılmak istenen birimler bir hekimin sorumluluğunda kurulup işletilir.

c) Konaklama tesisleri bünyesindeki sağlık ünitelerinde tam zamanlı çalışan asgari bir
sağlık personeli bulunur. Planlama kapsamında bağımsız olarak bir hekimin sorumluluğunda
açılan sağlık ünitelerindeki hekimler yalnızca bu ünitenin sorumluluğunu üstlenebilir. Bir sağlık
kuruluşu, kadrolu hekim sayısı kadar konaklama tesisinde sağlık ünitesi açabilir. Bu ünitelerde
çalışacak personelin isimleri ve çalışma programları ilgili sağlık müdürlüğüne bildirilir. Mü-
dürlük tarafından bildirilen personeller için çalışacakları birimlere göre ayrıca çalışma belgesi
düzenlenir. Çalışma belgeleri sağlık ünitesinde görülecek bir yere asılır. Bu birimlerde çalışan
hekim ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla aynı zamanda iş yeri hekimliği de yapabilir.

ç) Bir sağlık kuruluşuna bağlı olarak işletilen sağlık ünitelerinin tüm sorumluluğu bağlı
olduğu sağlık kuruluşuna aittir.

(2) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde sadece akut tedavisi
tamamlanmış konaklama tesisinde konaklayan kişilere yönelik olmak kaydıyla fizik tedavi ve
rehabilitasyon müessesesi veya obeziteyle mücadele, diyabet ve ayaktan kanser tedavisi gören
hastalara yönelik koruyucu ve destekleyici nitelikte poliklinikler planlama kapsamında kuru-
labilir. Konaklama tesisinin bulunduğu ildeki özel sağlık kuruluşları kendi kadro ve kapasitesi
kullanmak kaydıyla planlamadan istisna olarak konaklama tesislerinde birim olarak açılabilir.
Bu birimlerin başvuruları ilde bağlı olacağı asıl sağlık kuruluşunun mesul müdürünce müdür-
lüğe yapılır ve faaliyetlerinden bağlı oldukları sağlık kuruluşu sorumludur.

a) Bu fıkrada kapsamındaki kuruluş veya birimler aşağıdaki şekilde açılır. Bu kuruluş
veya birimler bu Yönetmelikteki müessese veya poliklinik fiziki şartlarını ile tıbbi donanımı
taşımak ve hekim gözetimi ve kontrolünde bulunmak zorundadır.

1) Konaklama tesislerinde hizmet sunulması düşünülen sağlık hizmetleri ve kurulması
talep edilen sağlık kuruluşu veya birim için, mesul müdür işletmecinin konaklama tesisi yatırımı
için Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat ettiğine dair bir belgeyle birlikte Bakanlıktan izin
talep eder.

2) Bakanlık planlanma kapsamında talep edilen sağlık kuruluşunu yatak kapasitesi ve
personel sayısı açısından değerlendirir.

3) Bakanlıktan alınan izin belgesi üzerine mesul müdür sağlık kuruluşunun fiziki şart-
larını hazırladıktan sonra ilgili mevzuata göre ruhsatlandırılması için Bakanlığa müracaat eder.
Bakanlıkça sağlık kuruluşuna ruhsatname, birim için ise uygunluk belgesi düzenlendikten sonra
yatırımcı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bu sağlık kuruluşlarının turizm işletme belgesi
kapasitesine alınması için başvurur.

4) Bu kuruluş ve birimlerin çalışma saatleri, tesisin çalışma programı ve saatleriyle
uyumlu olarak düzenlenir. Acil durumlarda hasta nakline uygun düzenlemeler bulunması zo-
runludur.

5) Bu tür sağlık kuruluşları konaklama tesislerinin dışına taşınamaz ve diğer sağlık ku-
ruluşlarıyla birleşemez.

(3) Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetlerine yönelik diğer hususlarda ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.”

11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31



MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 9/3/2000

tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağ-
lık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre açılarak faaliyet gösteren tıp/dal merkezleri, C tipi
tıp merkezi; poliklinikler B tipi poliklinik olarak kabul edilir. Bu madde yürürlüğe girmeden
önce tıp/dal merkezleri ile poliklinikler için Müdürlükçe düzenlenmiş uygunluk belgeleri C
tipi tıp merkezi ve B tipi poliklinik ruhsatnamesi ve faaliyet izin belgesi olarak kabul edilir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce taşınma talebi bulunan sağlık kuru-
luşları için, 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Te-
davi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır ve uygunluk
belgesi tanzimi işlemleri Müdürlükçe sonuçlandırılır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kadrolu klinisyen uzman sayısı dör-
dün altında olan tıp/dal merkezlerinin mevcut klinisyen kadro sayısı asgari kadro sayısı olarak
kabul edilir ve bu şekilde faaliyetlerine devam etmelerine izin verilir.

(4) Tıp merkezleri 31/12/2013 tarihi bitimine kadar, uzman kadroları asgari kadronun
altına düşmemek kaydı ile o il sınırları içinde başka bir tıp merkezine veya özel hastaneye dev-
redebilir veya tıp merkezleri kendi aralarında karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi yapabi-
lirler. Başka bir ildeki özel hastane veya tıp merkezine kadro devri ve karşılıklı olarak uzmanlık
dalı değişimi Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak Bakanlıkça uygun bulun-
ması halinde yapılabilir. 31/12/2013 tarihinden sonra planlama kapsamındaki merkezlerin devri
ile kadro devri ve değişimi yapılamaz.  Devir alınan kadrolar sebebiyle; özel hastane ön izni,
ünite, birim, planlama kapsamındaki cihaz ilavesi hakkı elde edilmiş ise, bu kadroların
31/12/2013 tarihine kadar yeniden devri halinde kuruluş bu kadrolardan doğan haklarından
vazgeçmiş sayılır ve bu haklar düşer.

(5) A veya B tipi tıp merkezi için bu Yönetmelikte öngörülen ön izin ve ruhsatlandırma
şartlarını taşıyan ve buna ilişkin belgeleri bulunan mevcut tıp/dal merkezlerinden, Müdürlükçe
gerekli belgeler ile şartları taşıdıkları belirlenenlere ruhsat harcı alınmaksızın Ek-2/a ve
Ek-2/c’ye uygun olarak A veya B tipi ruhsatnamesi ve faaliyet izin belgesi düzenlenir.

(6) A tipi poliklinik için bu Yönetmelikte öngörülen ruhsatlandırma şartlarını taşıyan
ve buna ilişkin belgeleri bulunan  mevcut polikliniklerden, Müdürlükçe gerekli belgeler ile
şartları taşıdıkları belirlenenlere ruhsat harcı alınmaksızın Ek-2/b’ye uygun olarak A tipi po-
liklinik ruhsatnamesi düzenlenir.

(7) 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Te-
davi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre açılan sağlık kuruluşlarının
denetimi, EK-6 ve EK-7/b sayılı denetim formlarına göre yürütülür.

(8) Mevcut tıp/dal merkezleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bünyesinde bulu-
nan birimler ve bu madde yürürlüğe girmeden önce başvuru yapılmış olan birimler ile faaliye-
tine devam edebilir.

(9) Tıp merkezi, poliklinik, laboratuvar ve müesseselerin birbirleriyle ve/veya özel has-
tanelerle birleşme/dönüşüm talebiyle Bakanlığa başvuru süresi 31/12/2013 tarihi bitiminde
sona erer. 31/12/2013 tarihinden sonra özel sağlık kuruluşları birleşme/dönüşüm talebinde bu-
lunamaz. Birleşme işlemi tamamlanan özel sağlık kuruluşları tekrar ayrılma talebinde buluna-
maz. Başvurusu Bakanlıkça uygun görülen özel sağlık kuruluşları, Bakanlıkça verilen izin kap-
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samında; birleşme/dönüşüm işlemlerini iki yıl içinde tamamlar. Asgari dört klinisyen uzman
kadrosu sağlanmak kaydı ile tıp merkezine birleşme/dönüşüm halinde ise iki yıl içerisinde ön
izin belgesi alınmak ve ön izin tarihinden itibaren üç yıl içerisinde ruhsatlandırılmak zorundadır.
Bu süre içerisinde sağlık kuruluşu, faaliyetine mevcut kapasitesi ile devam edebilir veya faa-
liyetini askıya alabilir ve Müdürlüğe tebligat adresi bildirerek kuruluş binasını boşaltabilir.
Birleşme/dönüşüm suretiyle; tıp merkezi olarak faaliyet gösterecek olanlar, A veya B tipi tıp
merkezi olarak, poliklinik olarak faaliyet gösterecek olanlar ise A tipi poliklinik olarak ruhsat-
landırılmak zorundadır. Ancak, il dışındaki özel sağlık kuruluşu ile birleşme talebi halinde baş-
vuru, Planlama ve İstihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen
planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık kuruluşu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus
ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman/tabip dağılımı yönünden daha
az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirir. Başvuru uygun görülür ise Ba-
kanlıkça birleşme/dönüşüme izin verilir.

(10) Tıp merkezi ve poliklinikler tek başına veya (a) bendi kapsamındaki kuruluşlarla
birleşerek özel hastaneye dönüşebilir. Özel hastaneye dönüşüm talebiyle Bakanlığa başvuru
süresi 31/12/2013 tarihi bitiminde sona erer. Başvuru, Planlama ve İstihdam Komisyonuna su-
nulur. Komisyon başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık ku-
ruluşu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık
hizmetleri ile uzman/tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate
alarak değerlendirir. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça özel hastaneye dönüşüme izin ve-
rilir. Özel hastaneye dönüşümde, başvuru tarihinden itibaren ön izin işlemleri ilgili mevzuatına
göre yürütülür.  Bu süre içerisinde sağlık kuruluşu, faaliyetine mevcut kapasitesi ile devam
edebilir veya ruhsatlandırılıncaya kadar faaliyetini askıya alabilir ve Müdürlüğe tebligat adresi
bildirerek kuruluş binasını boşaltabilir.

(11) Onuncu fıkra kapsamındaki kuruluşların özel hastaneye dönüşebilmeleri için kad-
rolu uzman sayısı, o il için Bakanlıkça izin verilecek hastane yatak sayısının asgarî 1/3’ü ora-
nındaki sayıda olması gerekir. Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleri çerçevesinde Planlama
ve İstihdam Komisyonu görüşü alınarak, o ilde kamu sağlık hizmetlerinin gördürülmesi için
yeterli uzman bulunması halinde, özel hastaneye dönüşecek bu kuruluşlara kadrolarında bu-
lunmayan; anestezi ve reanimasyon uzmanı, laboratuvar uzmanı ve radyoloji uzmanı kadrosu
verilebilir veya kuruluşlar bu ihtiyacını 6 ncı maddeye göre kadro devralma yoluyla temin ede-
bilir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde ve üçüncü fıkrasında yer alan “on sekiz aylık süre” ibaresi “belirtilen süre” şeklinde
değiştirilmiştir.

“(1) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi
kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar
veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıklara ait sağlık
birimleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu-
nunun geçici 20 nci maddesinde belirlenen sürenin sonuna kadar faaliyet gösterir. Belirtilen
süre sonunda kapatılmadığı tespit edilen birimler ilgili Sağlık Müdürlüğünce kapatılır.”
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MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Konaklama tesislerinde halihazırda çalışan hekimler
GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce son bir yıl

içerisinde en az altı ay konaklama tesisinde çalıştığını belgeleyen fakat başka herhangi bir özel
sağlık kuruluşu kadrosunda bulunmayan hekimler, bu madde kapsamında konaklama tesisi
bünyesinde kurulacak sağlık kuruluşu veya sağlık ünitesinde bir defaya mahsus olmak üzere
çalışabilir. Bu hekimler ilgili sağlık kuruluşuna ilave kadro hakkı vermeyip kadro dışı geçici
statüdedir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin EK-1/a’sında yer alan “1- Tıp Merkezlerinde Ruh-
satname Başvurusu İçin Gerekli Belgeler” başlığı “1- A ve B Tipi Tıp Merkezlerinde Ruhsat-
name Başvurusu İçin Gerekli Belgeler” şeklinde ve aynı kısmın 3, 4, 6 ve 11 inci maddeleri ile
“2- Polikliniklerde Ruhsatname Başvurusu İçin Gerekli Belgeler” kısmının 12 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3)  Binanın yapı kullanma izni belgesinin onaylı örneği”
“4) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yet-

kili mercilerden alınmış olan belge,”
“6) Tıp merkezi ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret

sicili gazetesinin aslı veya Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarından tabip olanların tabip
olduklarını belgelemek üzere tabip ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Mü-
dürlükçe tasdikli suretleri, tıp merkezi gerçek kişi/kişiler tarafından açılacak ise tıp fakültesi
diploma/diplomaları ve varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri,”

“11) EK-5’e göre tıp merkezinde çalışacak asgari sayıdaki uzman/tabiplerin diploma-
ları/uzmanlık belgeleri, tabip odası kayıt belgesi ile hizmet sözleşmeleri; tabip harici sağlık ça-
lışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları veya Müdürlük tasdikli suretleri,”

“12) Poliklinikte çalışan hekimlerin tabip odası kayıt belgeleri,”
MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin EK-1/b’sinde yer alan “Sağlık Kuruluşunun Devrinde

Ruhsatname İçin Gerekli Belgeler” kısmının 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) Sağlık kuruluşunun devrinin yapıldığını gösteren devir sözleşmesi yanında devralan

ticaret şirketi ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya aslı görülerek
Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarının tabip olduklarını belgelemek üzere tabip ortak-
ların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri,  tıp merkezi
hariç diğer sağlık kuruluşları için şirket ortaklarının tamamının tabip olduklarını belgelemek
üzere ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri,”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin EK-1/c’sinde yer alan “Sağlık Kuruluşunun Başka
Yere Nakli Durumunda İstenecek Belgeler” kısmının 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“3) Tıp merkezi için, yapı kullanma izni belgesinin ilgili belediye veya Müdürlükçe
onaylı örneği; poliklinik için, müstakil binada ise sağlık kuruluşu kaydı olan, müstakil binada
değil ise binanın yapı kullanma izni belgesinin onaylı örneği;”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2/a, EK-2/b ve EK-2/c ekteki
şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5’te yer alan Tıp Merkezi bölü-
münün “II- Uzman Tabip”, “III-Tabip” ile poliklinik bölümünün “II-Uzman Tabip/Tabip” sa-
tırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı ekin Tıp Merkezi bölümünün “VIII-Fizyoterapist”
satırı ile poliklinik bölümünün “VI-Fizyoterapist” satırı yürürlükten kaldırılmıştır.
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“II-UZMAN TABİP
Hasta kabul ve tedavi edeceği, asgarî sayıda her uzmanlık dalında en az bir uzman tabip

bulunur.”
“III-TABİP
Acil ünitesi bulunan sağlık kuruluşunda bir pratisyen tabip veya klinik olmayan uz-

manlık dallarından bir uzman tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce
düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tuta-
bilir.”

“II-UZMAN TABİP/TABİP
Hasta kabul ve tedavi edeceği, asgarî sayıda en az bir uzman tabip/tabip bulunur.”
MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6’nın “1. Bölüm: Faaliyete Esas

Bilgiler” tablosunun “Faaliyetine Esas Bilgi ve Belgeler” kısmının “5- Şirket ortaklarında ta-
bip/uzman/diş tabibi olmayan var mı?” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı kısmın so-
nuna aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6/a’nın “1. Bölüm: Faaliyete
Esas Bilgiler” tablosunun 10 uncu satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 37 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 38 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Has-
taneler Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel

Kanununun 3 üncü maddesi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 11/10/2011
tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ge-
çen “İl” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ilçe” ibaresi eklenmiş ve (g) bendinde geçen
“Teknik” ibaresi “Ruhsatlandırma” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Özel hastane kadroları”
şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasında geçen “ile başka bir ildeki özel
hastaneye kadro devri ve karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi,” ibaresi yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bakanlıkça Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak ilan edilen kadro-

lardan, bu kadrolar için belirlenen kriterlere uygun olmak ve özel hastanenin bildireceği kadro
iptal edilmek kaydıyla, kadro tahsisi yapılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrasında geçen “Bu durum-
daki” ibaresi “Tıbbi hizmet birimlerinin bulunduğu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi yü-
rürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ön izin belgeleri devredilemez. Ancak Bakanlıkça mevcut ruhsatlı özel hastaneler adına
taşınma amaçlı düzenlenmiş ön izin belgesi veya mevcut ruhsatlı tıp merkezleri adına özel has-
taneye dönüşüm amaçlı düzenlenmiş ön izin belgesi almış olan özel hastane ve tıp merkezlerin-
de, ruhsat devri yapılması halinde yeni sahiplik adına ön iznin devam etmesine izin verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bakanlıkça ruhsatlandırılmış özel hastanelerde, Bakanlığın veya müdürlüğün izni alın-

mak ve binanın imar mevzuatına uygun olarak kullanımına izin verilen toplam brüt alanını de-
ğiştirmemek kaydıyla, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrasında belirtilen tadilat ve tamiratların yapılması halinde, gerektiğinde yangın ve
deprem yönünden uygunluğunun da sağlanması kaydıyla belediyeden proje onayı aranmaksızın
ruhsata esas son proje üzerinde değişiklik yapılmasına izin verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığında ve 11 inci maddesinde
yer alan “Özel Hastaneler Teknik Komisyonu” ibaresi “Özel Hastaneler Ruhsatlandırma Ko-
misyonu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Ruhsat başvuru dosyasına ek-10’da yer alan belgeler eklenir.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine
aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Kardiyoloji uzmanlık dalında kadro dışı geçici statüde hekim veya özel hastanede tek
kardiyovasküler cerrahi uzmanı çalıştırılması durumunda koroner yoğun bakım ünitesi ile kar-
diyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi kurulması zorunlu değildir. Ancak koroner ve kar-
diyovasküler cerrahi yoğun bakım takibi ve tedavisi gerektiren durumlarda, ilgili Tebliğe göre
işlem yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümle-
sinde geçen “19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (b) bendine göre çalışan” ibaresi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “hij-
yenik” ibaresi “hepafiltreli” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir poliklinik muayene odasında, çalışma süreleri belirlenmek kaydıyla birden fazla
klinisyen hekimin çalışmasına izin verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-
lesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış
ve onuncu fıkrasının birinci cümlesi ile onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Hizmet bedelinin tahsiliyle ilgili işlemler, acil müdahale ve bakım sağlandıktan sonra ya-
pılır.”

“Birinci ve dördüncü fıkralara aykırı davranıldığının tespiti hâlinde hastanenin acil va-
kalar haricinde hasta kabulü, üç gün süreyle valilikçe durdurulur ve mesul müdürü uyarılır.”

“Acil servise başvuran hastanın tedavisi birinci fıkraya uygun olarak sağlanmış olmakla
birlikte, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralara aykırı davranıldığının veya 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aykırı ilave ücrete tabi kılındığının
tespit edilmesi durumunda hastanenin mesul müdürü uyarılır. Bir yıl içinde üçüncü tespitte
hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü bir gün süreyle valilikçe durdurulur. Aynı yıl
içinde aykırılığın dördüncü ve daha fazla tespitinde ise bu maddenin onuncu fıkrasında yer
alan müeyyideler birinci müeyyide sırasından başlamak üzere sırasıyla uygulanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yü-
rürlükten kaldırılmış, (e) bendinde geçen “bir aya” ibaresi “on beş güne” şeklinde değiştirilmiş,
(f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent ve fıkranın sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“f) Sağlık hizmeti alanların tedavilerini olumsuz etkileyecek durumların ortaya çıkması
halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar,”

“g) Taşınacak özel hastanenin talebinin bulunması halinde, 65 inci maddede belirlenen
süreleri aşmamak kaydıyla yeni binasında faaliyete başlayıncaya kadar, ”
“(g) bendi kapsamında sahiplik, müdürlüğe tebligat adresi bildirerek hastane binasını boşalta-
bilir.”

“Bina içinde bu Yönetmeliğe uygun olmayan bir değişikliğin tespiti durumunda ilgili
bölümün faaliyeti bu Yönetmeliğe uygunluğu sağlanıncaya kadar valilikçe geçici olarak dur-
durulur.”
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Taşınma amacıyla faaliyetini askıya alan özel hastaneler, başvuru tarihinden itibaren

en geç iki yıl içerisinde ön izin belgesi ve ön izin belgesinin alındığı tarihten itibaren ise beş
yıl içerisinde ruhsat almak zorundadır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yetki devri
Ek Madde 3 – Bakanlık, özel hastane ruhsatname ve faaliyet izin belgesi işlemlerini

valiliklere devredebilir.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ek Madde 4 – Bakanlıkça aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, faaliyetine ihtiyaç du-

yulan sağlık kurum ve kuruluşları ile bunlara ait sağlık insan gücü, tıbbi hizmet birimleri ve
nitelikleri ile teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz dağılımı alanlarında kamu ve özel sektörü kap-
sayacak şekilde planlama yapılır:

a) Sağlık hizmetlerinin, demografik yapı ve epidemiyolojik özellikler de göz önünde
bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli şekilde sunulması,

b) Sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet kapasiteleri, sağlık insan gücü ile çağdaş tıbbi
bilgi ve teknolojinin ülke düzeyinde dengeli dağılımının sağlanması,

c) Koruyucu sağlık ve acil sağlık hizmetleri gibi işbirliği halinde hizmet sunumunun
gerekli olduğu alanlarda uygun kapasitenin oluşturulması,

ç) Kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaması.
Bakanlıkça, planlama kapsamında lisanslandırılacak sağlık hizmetleri ve sağlık tesisleri

belirlenir ve işlemler 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık
Hizmetleri Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin
(2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“2) Ücretli veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen kamu görevlisi tabipler
ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunan tabipler hariç olmak üzere, yurtdı-
şında en az iki yıl süreyle mesleğini icra eden tabipler, yurtdışından döndükten sonra Türkiye’de
çalışmak üzere tercih edecekleri özel hastanede bir kereye mahsus olmak üzere planlama hü-
kümlerinden istisna tutularak meslek icra edebilir ve uzmanlık dalları faaliyet izin belgesine
eklenerek çalışabilir.”

“m) Uzman tabip kadro sayısı on beş ve üzerinde olan özel hastaneler, sağlık turizmi
kapsamında yabancı uyruklu hastalara yönelik hizmet sunmak amacıyla, aynı il sınırları içeri-
sinde olmak ve birden fazla olmamak kaydıyla, yalnızca kadrosunda bulunan uzman tabiplerin
görev yapabileceği muayene ve kontrol birimi kurabilir. Kadrolu uzman tabip sayısı 15 ila 50
arasında olan hastanelerin açacakları birimlerde en fazla iki; 51 ila 100 arasında olanlarda en
fazla üç ve kadrolu uzman tabip sayısı 100 üzerinde olan hastanelerin açacakları birimlerde
ise en fazla dört uzman tabip görev yapar. Bu birimde ilgili mevzuatında düzenlenen muaye-
nehane fiziki şartlarının bulunması ve yalnızca muayenehane kapsamında yapılabilecek teşhis
ve kontrol işlemlerinin yapılması zorunludur. Muayene ve kontrol birimi açma başvuruları has-
tanenin bulunduğu il müdürlüğüne yapılır. Müdürlükçe, açılması uygun görülen birim ve adresi
hastanenin faaliyet izin belgesine ve Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine (SKYS) işlenir.”
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MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “öğretim

üyelerine olmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sadece işbirliği yapılan hastanede çalış-

mak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin ek 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetleri

EK MADDE 10 – Beş yüz yataktan fazla yatağa sahip Kültür ve Turizm Bakanlığından

belgeli konaklama tesislerinde, sağlık ünitesi kurulması zorunludur. Sağlık ünitesi açılması zo-

runlu olmayan konaklama tesislerinde işleteninin talebi halinde sağlık ünitesi kurulabilir.

a) Bulunduğu ilde özel hastaneye bağlı kurulacak ünite, bu kuruluşun kadro ve kapasi-

tesi kullanılarak planlamadan istisna olarak açılabilir.

b) Özel hastaneye bağlı kurulacak sağlık ünitesi, konaklama tesislerinde konaklayan

kişilerin ani gelişen sağlık problemlerinde ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk iş-

lemlerinin düzenlenmesi amacıyla kurulan ünitedir. Bu üniteler, konaklama tesisinde acil hasta

transferine uygun, kolay erişilebilir bir bölümde kurulur. Ayrıca bu üniteler; ilaç, malzeme,

tıbbi donanım ve yapılacak tıbbi işlemler açısından 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yö-

netmelikte muayenehaneler için belirlenen asgari özellikleri ve muayenehaneler için öngörülen

muayene odası şartları sağlanır.

c) Konaklama tesisleri bünyesindeki sağlık ünitelerinde tam zamanlı çalışan asgari bir

sağlık personeli bulunur.

ç) Özel hastane birden fazla konaklama tesisinde sağlık ünitesi açabilir. Ancak ünite

kurulacak tesis sayısı özel hastanenin kadrolu hekim sayısını geçemez. Bu ünitelerde çalışacak

personelin isimleri ve çalışma programları ilgili sağlık müdürlüğüne bildirilir. Müdürlük tara-

fından, bildirilen personeller için çalışacakları birimlere göre ayrıca çalışma belgesi düzenlenir.

Çalışma belgeleri sağlık ünitesinde görülecek bir yere asılır. Bu birimlerde çalışan hekim, ilgili

mevzuata uygun olmak kaydıyla aynı zamanda iş yeri hekimliği de yapabilir.

d) Bir özel hastaneye bağlı olarak işletilen sağlık ünitelerinin tüm faaliyetlerinden bağlı

oldukları özel hastane sorumludur.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesisinin bulunduğu ildeki özel has-

taneler kendi kadro ve kapasitesini kullanarak sadece akut tedavisi tamamlanmış konaklama

tesisinde konaklayan kişilere yönelik olmak kaydıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon veya obe-

ziteyle mücadele, onkoloji ve diyabet hastalarına yönelik koruyucu ve destekleyici nitelikte

birim açabilir. Bu birimleri açma başvuruları ilde bağlı olacağı özel hastanenin mesul müdü-

rünce müdürlüğe yapılır ve faaliyetlerinden bağlı oldukları özel hastane sorumludur.

Konaklama tesisleri bünyesinde kurulacak özel hastaneye bağlı birimde aşağıdaki hu-

suslar dikkate alınır:

a) Bu birimler, ilgili mevzuatta yer alan müessese veya poliklinik fiziki ve tıbbi donanım

şartlarını sağlamak, ilgili hekim gözetimi ve kontrolünde bulunmak zorundadır.
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b) Kurulması talep edilen birim ile ilgili olarak mesul müdür, işletmecinin konaklama

tesisi yatırımı için Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat ettiğine dair bir belgeyle birlikte

Bakanlıktan izin talep eder.

c) Bakanlıktan alınan izin belgesi üzerine mesul müdür, birimi hazırlar ve faaliyet izin

belgesi için müdürlüğe başvurur. Müdürlükçe faaliyet izin belgesi düzenlendikten sonra işlet-

meci, Kültür ve Turizm Bakanlığına bu birimin turizm işletme belgesi kapasitesine alınması

için başvurur.

ç) Konaklama tesislerindeki birimlerin çalışma saatleri, tesisin çalışma programı ve sa-

atleriyle uyumlu olarak düzenlenir. Acil durumlar için hasta nakline uygun düzenlemeler ya-

pılır.

d) Bu birimler konaklama tesisi dışına veya başka bir konaklama tesisine taşınamaz.

Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetlerine yönelik diğer hususlarda ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“Geçici Madde 1 – 11/6/2009 tarihi itibariyle Bakanlığa başvuru yapmış olmak kay-

dıyla, 15/2/2008 tarihi öncesinde parsel imar planlarında sağlık alanına çevrilmiş veya çevrilme

işlemleri başlatılmış ve ilgili belediyeden hastane yapı ruhsatı alarak hastane inşaatına başlamış

olanların başvuruları, Planlama İstihdam Komisyonuna sunulur. Komisyonca, hizmet verilecek

uzmanlık dalları ve kapasitelerinin belirlenmesinden sonra bu hususlar ile geçici 7 nci madde-

deki muafiyetler de dikkate alınarak yapılacak proje incelemesine göre bu Yönetmeliğe uygun

bulunanların ön izin işlemleri başlatılır.

Yürürlükten kaldırılmış olan geçici 6 ncı madde kapsamında ön izin belgesi almış olan-

lar, ek 4 üncü maddeden muaf olup bu muafiyet ön izne esas projelerindeki kapasite ve belge-

leriyle sınırlıdır. Bu fıkra kapsamında ön izin alanlar, ön izne esas projelerindeki kapasiteleriyle

sınırlı olmak ve üçüncü fıkrada öngörülen sürelerde ruhsatname almak kaydıyla aynı il içeri-

sinde bu Yönetmeliğe uygun başka bir alana ön iznini taşıyabilir.

Geçici 8 inci madde, yürürlükten kaldırılan geçici 6, geçici 9 ve geçici 12 nci maddeler

uyarınca Bakanlıkça uygun bulunmak suretiyle ön izin işlemleri devam edenler, bu maddenin

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde ön izin belgesini almak ve ön izin

tarihinden itibaren ise beş yıl içerisinde ruhsat almak zorundadır. Bakanlıktan ön izin alanlar

ile ön izin aldıktan sonra süresinde ruhsat alamayanlar ve süre nedeniyle ön izin iptali yapılanlar

ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde ruhsat almak zorundadır.

Özel hastaneler, 31/12/2013 tarihi bitimine kadar, uzman kadroları ile planlama kapsa-

mındaki merkezleri başka özel hastaneye devredebilir veya özel hastaneler kendi aralarında

karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi yapabilirler. Ancak başka bir ildeki özel hastaneye kad-

ro devri ve karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi, Planlama ve İstihdam Komisyonunun gö-

rüşü alınarak Bakanlıkça uygun bulunması halinde yapılabilir. Kadro devri iş ve işlemleri, mü-

dürlükçe Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi üzerinden sonuçlandırılır ve Genel Müdürlüğe
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bildirilir. 31/12/2013 tarihinden sonra planlama kapsamındaki merkezlerin devri ile kadro devri

ve değişimi yapılamaz. Devir alınan kadrolar sebebiyle ünite, birim, yatak artırımı ile planlama

kapsamındaki cihaz ilavesi hakkı elde edilmiş ise bu kadroların 31/12/2013 tarihine kadar ye-

niden devri halinde, hastane bu kadrolardan doğan haklarından vazgeçmiş sayılır ve bu haklar

düşer.

Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği hükümleri uyarınca lisans verilenler hariç olmak

üzere ön izin verilenler, başvuru tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ön izin belgesi ve

ön izin belgesinin alındığı tarihten itibaren ise beş yıl içerisinde ruhsat almak zorundadır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce son bir yıl içerisinde en az altı ay konak-

lama tesisinde çalıştığını belgeleyen fakat başka herhangi bir sağlık kuruluşu kadrosunda bu-

lunmayan hekimler, bu madde kapsamında konaklama tesisi bünyesinde kurulacak sağlık ku-

ruluşu veya sağlık ünitesinde bir defaya mahsus olmak üzere çalışabilir. Bu hekimler ilgili sağ-

lık kuruluşuna ilave kadro hakkı vermeyip kadro dışı geçici statüde değerlendirilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu madde kapsamındaki özel hastaneler, talep etmeleri halinde uyum süresince has-

tanenin tamamında faaliyetlerini askıya alabilirler. Ancak bu hastaneler en fazla dört yıl süreyle,

yalnızca ek-13’te belirtilen belgeleri sağlamak kaydıyla bu Yönetmelikte ruhsatlandırılmış has-

taneler için öngörülen muafiyet şartları da dahil olmak üzere fiziki şartları taşıyan aynı il içe-

risindeki başka bir binada mevcut kadro ve kapasiteleriyle faaliyet gösterebilir. Bu hastanelerin

mimari projesi müdürlükçe onaylanarak en fazla dört yıl süreliğine geçerli olmak üzere, ruhsat

harcı alınmaksızın müdürlükçe geçici ruhsatname ve geçici faaliyet izin belgesi düzenlenir.

Dördüncü fıkra kapsamında bulunmayan hastaneler talep edilmesi halinde en fazla dört

yıl süreyle mevcut kadroları ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hak-

kında Yönetmelikte yer alan poliklinik ve/veya laboratuvar fiziki şartları ile tıbbi donanımı

sağlamaları kaydı ile aynı il içerisinde ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunabilir. Bu hastanelere

en fazla dört yıl süreyle geçerli olmak üzere, ruhsat harcı alınmaksızın müdürlükçe geçici ruh-

satname düzenlenir.

Bu madde kapsamında hastanenin tamamında faaliyeti askıda bulunan hastaneler mev-

cut kadrolarını en fazla dört yıl süreyle başka özel hastanelere geçici olarak kullandırabilirler.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-9, ek-10 ile ek-11’in “b-) Enfek-

siyon Hastalıkları Hastanesi” bölümünün 2 nci maddesi ekteki şekilde değiştirilmiş ve Yönet-

meliğe ekteki ek-13 eklenmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan

“ve taşınmalar” ibaresi; geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile ikinci fıkrası;

geçici 3, geçici 4, geçici 6, geçici 9, geçici 10, geçici 11 ve geçici 12 nci maddesi yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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“Ek-9

MÜŞTEREK TEKNİK RAPOR

Açılış Yapılacak Hastane veya Ek Binalarına Yönelik Müşterek Teknik Rapor
Ruhsat talebi ile başvuran hastane binasına veya ek binalarına ait projelerin, binanın

mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerleşimlerinin yerinde uygunluğu oluşturulacak Müş-
terek Teknik Komisyon tarafından incelenir.

Müşterek Teknik Komisyon, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir sağlık müdür
yardımcısı ile müdürlükten bir personel, birer mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi
ve inşaat mühendisinin katılımı ile oluşturulur. Komisyona il çevre ve şehircilik müdürlüğü
ve/veya belediyelerden teknik üye katılabilir.

Müşterek Teknik Komisyon aşağıdaki hususları inceler:
1) Yer seçimi uygun mu? (İl trafik komisyonu raporu eklenir.)
2) Ön izin belgesi var mı?
3) Bina özel hastane olarak mı inşa edilmiş?
4) Hasta odaları, koridorlar, merdivenler, asansörler ile ilgili mevcut durum nedir?
5) Poliklinik muayene odaları, Yönetmeliğin 23 üncü maddesine uygun mu?
6) Ameliyathaneler, Yönetmeliğin 24 üncü maddesine uygun mu? Ameliyat salon yük-

sekliği ve net kullanım alanları uygun mu?
7) Yoğun bakım üniteleri, Yönetmeliğin 25 inci maddesine uygun mu?
8) Gözlem odaları, Yönetmeliğin 25/A maddesine uygun mu?
9) Acil ünitesi, Yönetmeliğin 26 ncı ve 39 uncu maddelerine uygun mu?
10) Eczane, Yönetmeliğin 27 nci maddesine uygun mu?
11) Laboratuvarlar, Yönetmeliğin 28 inci maddesine uygun mu?
12) Isıtma, havalandırma ve aydınlatma şartları, Yönetmeliğin 32 nci maddesine uygun

mu?
13) Morg, Yönetmeliğin 35 inci maddesine uygun mu?
14) Mutfak ve çamaşırhane, Yönetmeliğin 36 ncı maddesine uygun mu?
15) Ambulans, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine uygun mu?
16) Tıbbî kayıt ve arşiv sistemi 48 inci, 49 uncu ve 50 nci maddelerine uygun mu?
17) Jeneratör, Yönetmeliğin 31 inci maddesine uygun mu?
18) Özürlülere ilişkin düzenlemeler, Yönetmeliğin 31 inci ve 34 üncü maddelerine uy-

gun olarak yapılmış mı?
19) Tıbbî atıklar için 33 üncü maddeye uygun düzenlemeler yapılmış mı?
20) Telefon santralı var mı?
21) Yangın merdiveni var mı? Yangına karşı gereken önlemler alınmış mı?

İncelemeyi yapan yetkililerin
Adı-Soyadı-Unvanı-Görevi-Kurumu
İmza

Açıklama: Müşterek teknik raporda incelemeye esas Bakanlık onaylı mimari projeye
atıf yapılarak hastanenin hizmet vermek istediği; binanın niteliği, kat sayısı, tüm katlardaki
hasta odalarının, teknik ve hizmet birimlerinin yerleşimi ile oda, koridor, merdiven ölçüleri ile
asansör sayısı ve nitelikleri, yatak sayısı ve sınıfları, bütün birimlerdeki tefriş ve tıbbî donanı-
mın asgari standartlara inceleme yapılan mimari projesine uygunluğu gibi hususlar detaylı ola-
rak belirtilir.
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Ruhsatlandırılmış Hastane veya Eklerinin
Tadilatlarına Yönelik Kısmı Müşterek Teknik Rapor

Tadilat sonrası tadilat yapılan alanların mevcut durumunu ve tadilat yapılan birimlerin
kat ve yerleşimlerinin yerinde uygunluğu, oluşturulacak Müşterek Teknik Komisyon tarafından
incelenir.

Müşterek Teknik Komisyon, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir sağlık müdür
yardımcısı ile müdürlükten bir personel, birer mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi
ve inşaat mühendisinin katılımı ile oluşturulur. Komisyona il çevre ve şehircilik müdürlüğü
ve/veya belediyelerden teknik üye katılabilir.

Kısmı Müşterek Teknik Komisyon aşağıdaki hususları inceler:
1) Tadilat yapılan alanlar Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun mu? (Yönetmeliğin

ilgili maddelerine ayrı ayrı atıf yapılarak ayrıntılı belirtilir.)
2) Tadilat yapılan alanlarda yangına karşı gereken önlemler alınmış mı?
3) Bakanlıkça/Müdürlükçe onaylı tadilat projesine uyumlu mu?
4) Tadilat alanları dışındaki alanlarda değişiklik var mı?

İncelemeyi yapan yetkililerin
Adı-Soyadı-Unvanı-Görevi-Kurumu
İmza

Açıklama: Kısmi müşterek teknik raporda incelemeye esas Bakanlıkça/müdürlükçe
onaylı mimari tadilat projeye atıf yapılarak tadilat yapılan alanların; hasta odaları, teknik ve
hizmet birimlerinin yerleşimi ile oda, koridor, merdiven ölçüleri ile asansör sayısı, hasta yatak
sayısı ve sınıfları, yoğun bakım yatak sayıları, birimlerdeki tefriş ve tıbbî donanımın asgari
standartlar ile incelemeye esas mimari projesine uygunluğu gibi hususlar detaylı olarak belir-
tilir.”

“Ek-10

ÖZEL HASTANE AÇILIŞINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER LİSTESİ

Özel hastane ruhsatlandırma başvurusunda bulunması gereken belgeler
Ruhsat başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:
a) Hastanenin adını, hastanenin yerini, açık adresini, telefonunu, hastane sahibinin açık

ismini, hastane yapısı ve yapının niteliklerini, hastanede hangi uzmanlık dallarında hasta kabul
ve tedavi edileceğini, hastanenin hasta yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı ile gözlem yatak
sayısı belirtilir başvuru dilekçesi,

b) Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi,
c) Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya va-

lilik tarafindan onaylanmış tam takım mimari proje içinde; 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet
planı, 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit
ve tüm cephelerin yer aldığı en son onaylı üç takım mimari proje,

ç) İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesinin her iki tarafı
belediyece ya da müdürlük onaylı örneği,

d) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili
mercilerden alınmış olan belge,

e) Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise sermaye durumunu ve şirket ortaklarını
gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya müdürlükçe onaylı örneği veya vakıf tarafından açı-
lacak ise vakıf senedinin müdürlükçe onaylı bir örneği,
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f) Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine ilişkin vergi dairesi alındısı,
g) Özel hastane açılış ruhsat bedeli alındısı,
ğ) İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu ve

raporun üniversite harici merciden alınması halinde raporu düzenleyen kurum/kuruluş ve im-
zalayan kişi veya kişilerin onaylı yetki belgeleri örnekleri,

h) Mesul müdür ile ilgili olarak;
1) Özel hastanede mesul müdür olarak çalışacağına ilişkin müdürlükçe tasdikli mesul

müdürlük sözleşmesi,
2) Türkiye’de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belgelerin aslı veya müdürlükçe

onaylı örneği,
3) Resmî veya özel başka herhangi bir işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi,
4) T.C. kimlik numarası beyanı,
5) Diploması ile var ise uzmanlık belgesinin müdürlükçe tasdikli birer örneği,
6) Tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,
7) Adli sicil kaydı beyanı,
8) Tabip odası kayıt belgesi,
9) Adres beyanı,
ı) İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbî atık raporu,
i) Hastanenin gündelik yatak ücretleri teklif belgesi.

Müdürlük tarafından eklenecek bilgi ve belgeler şunlardır:
a) İl sağlık müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi edeceği her uzmanlık da-

lından en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle oluşturulan bir ekip tarafından hazır-
lanan, özel hastanenin bütün tıbbî ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile
öngörülen tıbbî donanıma sahip olup olmadıklarını gösteren ilgili dal uzmanları raporu,

b) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-3’e göre
bulunması zorunlu tıbbî araç ve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair müdürlükçe onay-
lanmış belge,

c) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-4’e göre
bulundurulması zorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış belge,

ç) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-5’e göre
acil ünitesinde bulunması zorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onay-
lanmış belge,

d) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuvar, ünite, birim ve branşlarda ek-6’ya göre
acil ünitesinde bulunması zorunlu araç ve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe
onaylanmış belge,

e) Ek-9’a uygun olarak müştereken düzenlenen ve bina standartlarını gösteren müşterek
teknik rapor.

Özel hastane faaliyet başvurusunda bulunması gereken bilgi ve belgeler
a) Hastanenin adını, açık adresini ve telefonunu, hastane sahibinin açık ismini, hasta-

nenin ne kadar kapasite ile faaliyete geçirileceğini belirtilir başvuru dilekçesi,
b) Ambulans uygunluk ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin onaylı ör-

neği,
c) Mesul müdür değişikliği yapılacak ise ruhsat başvuru dosyasında bulunması gereken

bilgi ve belgelerden mesul müdür için talep edilen belgeler,
ç) Mesul müdür yardımcısı ile ilgili olarak;
1) Özel hastanede mesul müdür yardımcısı olarak çalışacağına ilişkin müdürlükçe tas-

dikli mesul müdürlük sözleşmesi,
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2) Türkiye’de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belgelerin aslı veya müdürlükçe
onaylı örneği,

3) T.C. kimlik numarası beyanı,
4) Diploması ile var ise, uzmanlık belgesinin müdürlükçe tasdikli birer örneği,
5) Tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,
6) Adli sicil kaydı beyanı,
7) Tabip odası kayıt belgesi,
8) Adres beyanı,
d) Çamaşırhane ve mutfak hizmetleri hastane bünyesinde karşılanacak ise hizmetlerin

eksiksiz, tam ve kesintisiz olarak sağlanacağına dair mesul müdürlük taahhütnamesi veya söz
konusu hizmetlerin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin ör-
neği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odası faaliyet belgesi,

e) Hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri için şirket diyetisyeninin
sözleşme örneği ve diplomasının örneği,

f) Hastanenin hizmet vereceği görüntüleme cihazlarının ilgili kurumlarca düzenlenmiş
onaylı izin belgeleri örnekleri,

g) Ek-1’de gösterilen personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer
kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, geçici zamanlı çalışan tabipler de dahil
tabiplerle yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri ile kon-
sültan hizmet verilecek uzmanlık dallarının listesi.”

“2) Hasta yatak sayısı 100 ve üzeri olan hastanelerde solunum yalıtımı gereken hastalar
için en az bir yalıtım odası ayrılır.”

“Ek-13
GEÇİCİ RUHSATNAME VE GEÇİCİ FAALİYET İZİN

BELGESİ İÇİN GEREKEN BELGELER LİSTESİ

Başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler
a) Hastanenin adını, yerini, açık adresini, telefonunu, sahibinin açık ismini, hastane ya-

pısı ve yapının niteliklerini, hastanede hangi uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edile-
ceğini, hasta yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı ile gözlem yatak sayısı belirtilir başvuru
dilekçesi,

b) İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesinin her iki tarafı
belediyece ya da müdürlük onaylı örneği,

c) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili
mercilerden alınmış olan belge,

ç) İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu ve
raporun üniversite harici merciden alınması halinde raporu düzenleyen kurum/kuruluş ve im-
zalayan kişi veya kişilerin onaylı yetki belgeleri örnekleri,

d) Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğunun il trafik
komisyonu veya belediye ulaşım koordinasyon merkezi raporu ile belgelenmesi,

e) Mesul müdür ve mesul müdür yardımcıları belgesi,
f) İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbî atık raporu,
g) Hastanenin gündelik yatak ücretleri teklif belgesi,
ğ) Ambulans uygunluk ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin onaylı ör-

neği,
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h) Çamaşırhane ve mutfak hizmetleri hastane bünyesinde karşılanacak ise hizmetlerin

eksiksiz, tam ve kesintisiz olarak sağlanacağına dair mesul müdürlük taahhütnamesi veya söz

konusu hizmetlerin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin ör-

neği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odası faaliyet belgesi,

ı) Hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri için şirket diyetisyeninin

sözleşme örneği ve diplomasının örneği,

i) Hastanenin hizmet vereceği görüntüleme cihazlarının ilgili kurumlarca düzenlenmiş

onaylı izin belgeleri örnekleri,

j) Ek-1’de gösterilen personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer

kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, geçici zamanlı çalışan tabipler de dahil

tabiplerle yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri ile kon-

sültan hizmet verilecek uzmanlık dallarının listesi.

Müdürlük tarafından eklenecek bilgi ve belgeler

a) İl sağlık müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi edeceği her uzmanlık da-

lından en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle oluşturulan bir ekip tarafından hazır-

lanan, özel hastanenin bütün tıbbî ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile

öngörülen tıbbî donanıma sahip olup olmadıklarını gösteren ilgili dal uzmanları raporu,

b) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuar, ünite, birim ve branşlarda ek-3’e göre

bulunması zorunlu tıbbî araç ve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair müdürlükçe onay-

lanmış belge,

c) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuar, ünite, birim ve branşlarda ek-4’e göre

bulundurulması zorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onaylanmış bel-

ge,

ç) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuar, ünite, birim ve branşlarda ek-5’e göre

acil ünitesinde bulunması zorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlükçe onay-

lanmış belge,

d) Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuar, ünite, birim ve branşlarda ek-6’ya göre

acil ünitesinde bulunması zorunlu araç ve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair müdürlükçe

onaylanmış belge,

e) Binanın mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerleşimlerinin ayrıntılı olarak gös-

terildiği, bu Yönetmelikte ruhsatlandırılmış hastaneler için öngörülen muafiyet şartları dahil

olmak üzere fiziki şartlara uygunluğunu gösteren, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir

sağlık müdür yardımcısı ile birer mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mü-

hendisinin katılımı ile oluşturulan hasta ve yoğun bakım yatak sayıları ile mahallerin ayrıntılı

olarak belirtildiği Teknik Komisyon tarafından düzenlenen rapor,

f) Bina ile birebir uyumlu olarak müellif mimarı tarafından onaylanmış tam takım mi-

mari proje içinde; 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat plan-

ları, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cephelerin yer aldığı onaylı üç ta-

kım mimari proje.”
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

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

Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yeni

Türk Lirasını” ibaresi “Türk Lirasını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Türkiye’de faaliyette bulunan bankalarca, bu bankaların yabancı ülkelerde banka-

cılık faaliyetlerinde bulunan ortaklıklardan konsolide edilmeyenlerin yükümlülüklerine karşılık,

yabancı ülkelerin yetkili mercilerine ilgili ülke mevzuatı gereğince verilen sınırsız garanti ni-

teliğini taşıyan taahhütler yüzde otuz oranında dikkate alınır ve kredi sınırlarının hesaplanma-

sında esas alınacak tutar, ortaklığın yükümlülüklerinden, ortaklık tarafından bankaya verilen

krediler ile ortaklığın ilgili ülke mevzuatına göre hesapladığı ana sermayenin indirilmesiyle

bulunur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi

eklenmiştir.

“g) Türkiye’de faaliyette bulunan bankalarca, bu bankaların yabancı ülkelerde banka-

cılık faaliyetlerinde bulunan konsolide ettikleri ortaklıklarının yükümlülüklerine karşılık, ya-

bancı ülkelerin yetkili mercilerine ilgili ülke mevzuatı gereğince verilen sınırsız garanti niteli-

ğini taşıyan taahhütler.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1/11/2006 26333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1-                                 2/2/2007 26422
2-                               12/11/2008 27052
3-                               12/11/2009 27404
4-                                30/7/2010 27657
5-                                30/4/2013 28633
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVA SEYRÜSEFER HİZMET SAĞLAYICILARININ
SERTİFİKALANDIRILMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

(SHY-SEYRÜSEFER)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk hava sahasında ve hava alanlarında

hava trafiğinin emniyetli, verimli, düzenli ve hızlı akışını sağlamak üzere hizmet veren sivil
Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların uyması gereken temel hükümleri, sertifikas-
yonu ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 1 inci maddede belirtilen hizmetlerin gerçekleştiril-

mesinde taraf olan;
a) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
b) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca veya ilgili mevzuat uyarınca ATS,

AIS ve CNS hizmeti sağlama yetkisi verilmiş kurum ve kuruluşları,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi ile 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil
Havacılık Kanununa dayanılarak,

b) Hava seyrüsefer hizmetlerinin sağlanması için ortak gerekliliklere ilişkin 17/10/2011
tarihli ve 1035/2011 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğüne paralel olarak,

hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AIS: Havacılık bilgi hizmetlerini,
b) ATM: Hava trafik yönetimini,
c) ATS: Hava trafik hizmetlerini,
ç) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
d) CEN: Avrupa Standartlar Komitesini,
e) CNS: Haberleşme, seyrüsefer ve gözetimi,
f) Doküman 8973: ICAO’nun havacılık güvenlik manüelini,
g) ECAC: Avrupa Sivil Havacılık Konferansını,
ğ) ECAC Doküman 30: Sivil Havacılık Güvenliği konusundaki ECAC Dokümanını,
h) ESARR: EUROCONTROL Emniyet Düzenleyici Gereksinimlerini,
ı) EUROCONTROL: Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatını,
i) EYS: Emniyet Yönetim Sistemini,
j) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
k) GYS: Güvenlik Yönetim Sistemini,
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l) Hava Seyrüsefer Hizmetleri: Hava araçlarının hava sahasında emniyetli ve güvenli
hareketini teminen verilen CNS, ATS ve AIS gibi hizmetlerin tümünü,

m) Hava seyrüsefer hizmet sağlama sertifikası: Bu Yönetmelikte istenen koşulları sağ-
layan bir hizmet sağlayıcı için bu Yönetmeliğin EK-2 bölümünde bulunan ve Genel Müdürlük
tarafından onaylanarak hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kuruluşa verilen belgeyi,

n) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş: Hizmet verdikleri havaalanı veya ünite
ile sınırlı olmak üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca veya ilgili mevzuat
uyarınca AIS ve/veya ATS ve/veya CNS hizmeti sağlama yetkisi verilmiş kurum ve kuruluş-
ları,

o) ISO: Uluslararası Standartlar Organizasyonunu,
ö) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,
p) KYS: Kalite Yönetim Sistemini,
r) Olay: Kaza ile sonuçlanmayan, ancak uçuş emniyetini etkileyen veya etkileme ihti-

mali bulunan, hava aracı ve kullanılmakta olan hava seyrüsefer sisteminde yaşanan bir kesinti,
eksiklik veya bozukluk ile hava aracının operasyonu ve hava trafik yönetim hizmetlerinin sağ-
lanması ile ilgili tüm olayları ve olağandışı durumları,

s) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen tanımlar için ülkemizin üyesi bulunduğu ICAO ta-

rafından yayımlanan dokümanlarda belirtilen tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Hizmet sağlama
MADDE 5 – (1) Ülkemizde hava seyrüsefer hizmetleri, 2920 sayılı Türk Sivil Hava-

cılık Kanunu ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunda belirlenen esaslar ile ICAO ve Eurocontrol tarafından belirlenip Genel Müdürlük ta-
rafından kabul edilen standartlara uygun olarak ve Genel Müdürlük tarafından verilecek Hava
Seyrüsefer Hizmet Sağlama Sertifikası kapsamında yürütülür.

Asgari gereklilikler
MADDE 6 – (1) Hava seyrüsefer hizmetlerinin sağlanmasında ve sertifikalandırılması

işlemlerinde, 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası Sivil Havacılık
Sözleşmesi gereğince kurulan ICAO tarafından yayımlanan Eklerin ve bu eklere ilişkin olarak
yayımlanan dokümanların son şeklinde belirlenen standart ve tavsiyeler, ECAC tarafından ya-
yımlanan Doküman 30’da belirtilen standartlar ve Eurocontrol tarafından yayımlanan
ESARR’lara uyumlu olarak hazırlanan ulusal mevzuat hükümlerince belirlenen kriterler dik-
kate alınır.

Hava seyrüsefer hizmet sağlama sertifikası gerekliliği
MADDE 7 – (1) Türkiye uçuş bilgi bölgeleri dâhilinde hava seyrüsefer hizmeti sağla-

yan AIS, ATS ve CNS Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar sağlamakta oldukları hiz-
metler kapsamındaki yeterliliklerinin teyidi amacıyla bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
Genel Müdürlük tarafından Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlama Sertifikası ile belgelendirilirler.

Hava seyrüsefer hizmet sağlama sertifikasının verilmesi
MADDE 8 – (1) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, bu Yönetmeliğin dördün-

cü bölümünde yer alan Genel Hükümleri içerir şartları sağladıkları takdirde yapacakları başvuru
üzerine Genel Müdürlük tarafından Ek 2’de yer alan sertifika ile sertifikalandırılır.
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(2) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlama Sertifikası almak üzere başvuru yapacak olan Ha-
va Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş aşağıdaki ortak gereklilikleri sağlamalıdır:

a) Teknik ve Operasyonel yeterlilik ve uygunluğu.
b) Kalite ve Emniyet yönetimi için sistemler ve süreçler.
c) Raporlama sistemi.
ç) Finansal güç.
d) Yeterli personel planlamasını içeren insan kaynakları.
e) Güvenlik.
(3) Ortak gereklilikleri sağlamış olan Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcıları, bu Yönet-

meliğin Ek 1’inde yer alan Hizmet Sağlama Sertifikası Başvuru Formunu doldurarak Genel
Müdürlüğe başvuru yapar.

(4) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, sağlamış olduğu hizmetlerin çeşitlili-
ğine ve işletme büyüklüğüne göre beher havaalanı için veya tüm birimleri için toplu olarak
sertifikasyon talebinde bulunabilir.

(5) Birden fazla havaalanında faaliyet gösteren Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Ku-
ruluş tarafından ikinci fıkra kapsamında tesis edilen sistemin bütünsel bir yaklaşım izlemesi,
meydan bazlı başvuru yapılmasına engel teşkil etmez.

(6) Başvuru yapıldıktan sonra, Genel Müdürlük tarafından yapılacak olan denetimler
ile hizmet sağlayıcının bu Yönetmelik hükümlerine uyum durumu teyit edilir. Uygun bulunması
durumunda Bakan tarafından Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlama Sertifikası onaylanır.

Sertifikasyon için gereklilikler
MADDE 9 – (1) ATS, AIS ve CNS Hizmeti sağlayıcıların Hava Seyrüsefer Hizmet

Sağlama Sertifikası alabilmeleri için bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde belirtilen Genel
Hükümleri içerir şartları karşılamaları gerekmektedir.

(2) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının hizmet verdikleri alana göre uy-
mak zorunda oldukları özel gereklilikler Genel Müdürlük tarafından belirlenerek yazılı olarak
bildirilir ve elektronik ortamda Genel Müdürlük resmi internet sayfasında ilan edilir.

(3) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlama Sertifikası alacak Hava Seyrüsefer Hizmet Sağ-
layıcı Kuruluşun da, Eurocontrol tarafından yayınlanan ESARR 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’ya uyum
amacıyla yayımlanan ulusal mevzuat hükümlerine riayet etmesi hükmü aranır.

(4) 11 inci madde ile getirilen muafiyetler hariç olmak üzere Hava Seyrüsefer Hizmet
Sağlama Sertifikasının yayımı itibarı ile Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar tara-
fından Yönetmelik hükümlerine tam uyum sağlanması gerekmektedir.

Değişikliklerin bildirilmesi
MADDE 10 – (1) Hava Seyrüserfer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş; Hava Seyrüsefer Hizmet

Sağlama Sertifikasının verilmesi sonrasında birimlerin bünyesinde kurulması muhtemel yeni
sistemler, mevcut sistemlere getirilecek olan önemli değişiklikler ve uygulanan operasyonel
ve teknik kurallarda yapılacak değişiklikler hususunda 27/4/2011 tarihli ve 27917 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Hava Trafik Yönetiminde Emniyet Gözetimi Hakkında Yönetmeliği
(SHY-GÖZETİM)’n 10 uncu maddesindeki gerekliliklere göre Genel Müdürlüğe başvuruda
bulunur.

Muafiyetler
MADDE 11 – (1) Sertifikasyon sürecinde Genel Müdürlük bazı hükümler için muafi-

yetler tanıyabilir. Böyle bir durumda, tanınan muafiyetler Genel Müdürlük tarafından uygun
görülmesi durumunda ülkemizin üyesi olduğu uluslararası teşkilatlara raporlanabilir.
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(2) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların hizmet verdikleri alana göre özel
gereklilikleri karşılamaları hususunda bu Yönetmelik içerisinde yer alanlar dışında herhangi
bir muafiyet tanınamaz.

Hava seyrüsefer hizmet sağlama sertifikası taleplerini değerlendirme komisyonu
MADDE 12 – (1) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlama Sertifikası talepleri, bu iş için Ge-

nel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile Genel Müdürlük personelinden beş asıl ve iki yedek
üyeden oluşturulan değerlendirme komisyonunca incelenir.

(2) Genel Müdür ve Hava Seyrüsefer Daire Başkanı komisyonun asli üyesidir. Diğer
üç üye ile yedek üyeler Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve I. Hukuk Müşaviri ara-
sından Genel Müdür tarafından seçilir. Genel Müdür Komisyonun başkanıdır.

(3) Genel Müdürün olmadığı veya Genel Müdürün gerekli gördüğü hallerde Genel Mü-
dür Yardımcılarından birisi veya Hava Seyrüsefer Daire Başkanı komisyona başkanlık eder.

(4) Komisyonun görev süresi bir yıldır. Komisyona seçilen üye, yeniden seçilebilir.
(5) Komisyon üyelerinden birinin herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde

ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere ilk sırada yer alan yedek üye komisyon
üyesi olarak görev alır.

(6) Asıl üyelerden birinin veya birden fazlasının bulunmaması halinde yedek üyeler,
bulunmayan asıl üyelerin yerini liste onay sırasına göre alırlar.

(7) Komisyona ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş almak üzere oy hakkı olmaksızın
temsilciler çağrılabilir.

(8) Komisyon kararları oy çokluğu esasına göre alınır; her üyenin bir oy hakkı vardır;
çekimser oy kullanılamaz.

(9) Komisyon, Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlama Sertifikası taleplerini, ilgili ulusal ve
uluslararası mevzuatta belirtilen standartların sağlanıp sağlanmadığını tespit etmek amacıyla
yerinde yapacağı denetimi müteakip en geç 60 gün içerisinde değerlendirir.

(10) Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonunda talebi uygun görülürse, Hava
Seyrüsefer Hizmet Sağlama Sertifikası Bakan onayı ile verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluklar ve Uyumun Gözetimi

Sorumluluklar
MADDE 13 – (1) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, faaliyetlerini 2920 sayılı

Türk Sivil Havacılık Kanunu, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun ve bu Yönetmelik ile ICAO, ECAC ve Eurocontrol tarafından belir-
lenen uluslararası standartlarda yürütmek üzere her türlü tedbiri almak hususunda Genel Mü-
dürlüğe karşı sorumludur.

(2) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, hizmetlerinin uluslararası standartlarda
yürütülmesini teminen her türlü tedbiri alır ve aldırır.

(3) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, hizmetlerinin uluslararası standartlarda
yürütülmesi için gerekli operasyon el kitabını ve işletme talimatlarını yayımlamak zorundadır.

(4) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş dördüncü bölümünde belirtilen genel
hükümleri içerir şartları sağlaması zorunludur.

(5) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun bir iç denetim mekanizması oluştur-
ması ve bu mekanizmanın işleyişine dair prosedürü Genel Müdürlük onayına sunması zorun-
ludur.
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Uyumun gözetimi
MADDE 14 – (1) Genel Müdürlük, Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı ulusal ve ulus-

lararası mevzuatta yer alan düzenlemelere riayet ettiğini gözetir. Bu amaçla, hizmet sağlayıcının
eğitim ve merkez yapılanmaları da dâhil olmak üzere tüm üniteleri Genel Müdürlük veya yet-
kilendirdiği kurum/kuruluş tarafından haberli veya habersiz denetlenir.

(2) Bir Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun ilgili birimine, birinci fıkra uya-
rınca Genel Müdürlük tarafından yapılan denetimler arasındaki süre en fazla 2 takvim yılını
geçmez.

(3) Genel Müdürlük, uygun görmesi durumunda sertifikalandırdığı Hava Seyrüsefer
Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun uyum durumunu takip etmek amacıyla bu kuruluştan raporlar is-
teyebilir.

(4) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı kuruluş, Genel Müdürlük veya yetkilendirdiği
kurum/kuruluş tarafından gerçekleştiren haberli ya da habersiz denetlemeleri kolaylaştıracak
tedbirleri alır.

(5) Genel Müdürlük aşağıdaki işleri yerine getirme yetkisine sahip olacaktır:
a) Hava seyrüsefer hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin kayıtları, verileri, prosedürleri

ve diğer materyali incelemek.
b) Söz konusu kayıtlardan, verilerden, prosedürlerden ve diğer materyallerden kopyalar

veya suretler almak.
c) Denetleme sırasında sözlü açıklama istemek.
ç) İlgili tesislere girmek ve vasıtaları kullanmak.
(6) Yapılan denetimlerde, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile 5431 sayılı Sivil

Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve bu kanunlara ilişkin
olarak yayımlanan yönetmelikler ile ICAO, ECAC ve Eurocontrol tarafından belirlenen ulus-
lararası standartlar kapsamında tespit edilen aykırılıklar, Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı
Kuruluşun sertifikasyonunu etkiler nitelikte olması durumunda, eksikliğin söz konusu olduğu
faaliyet ve buna bağlı tüm faaliyetlerin devamı hususu 12 inci maddede belirtilen değerlendirme
komisyonunca değerlendirilir.

(7) Yapılan denetimlerde, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile 5431 sayılı Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve bu kanunlara ilişkin
olarak yayımlanan yönetmelikler ile ICAO, ECAC ve Eurocontrol tarafından belirlenen ulus-
lararası standartlar kapsamında tespit edilen aykırılıklar, kusur ve eksiklikler 12 nci maddede
belirtilen değerlendirme komisyonunun incelemesine gerek görülmemesi halinde, hizmet sağ-
layıcıya yazılı olarak bildirilir ve bu eksikliklerin giderilmesi için yeterli bir süre verilerek bu
eksikliklerin giderilmesi istenir. Hizmet sağlayıcı, verilen bu süre içinde eksiklikleri gidererek
Genel Müdürlüğe bilgi vermek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hava Seyrüsefer Hizmetleri İçin Genel Hükümler

Teknik ve operasyonel yeterlilik
MADDE 15 – (1) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, sorumlulukları altındaki

hizmetlerin emniyetli, güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yerine getirilebilmesi ama-
cıyla yeterli teknik ve işlevsel kapasite ve uzmanlığa sahip olmalıdır.
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(2) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, sağlanan hizmetin devamlılığını, et-
kinliğini ve emniyetini destekleyen bir organizasyon yapısı oluşturmalıdır. Organizasyonun
yapısı;

a) Atanmış yönetici personel ve özellikle emniyet, güvenlik, kalite, finans ve insan kay-
nakları konusundaki yönetici personelin yetkilerini, görev ve sorumluluklarını,

b) Organizasyonun süreçleri ve farklı birimleri arasındaki raporlama hattını ve ilişkisini,
tanımlamalıdır.
(3) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş en az beş yıllık periyodu kapsayacak iş

planı hazırlamalıdır. Bu iş planı;
a) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun tüm hedef ve amaçlarını ve altyapı

sistemleri ve diğer sistemlerin gelişimi ile ilgili uzun vadeli planları ve bunların başarılması
ile ilgili stratejisini,

b) Maliyet etkinliği, emniyet ve hizmet seviyesi ve kalite açışından uygun performans
hedeflerini,

içermelidir.
(4) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş gelecek yıldaki iş planının özelliklerini

ve meydana gelebilecek değişiklikleri içeren yıllık bir plan hazırlamalıdır. Hazırlanacak yıllık
plan, finansal anlaşmalarda olduğu gibi tahmin edilen uçuş gecikmeleri, emniyet ve kapasitenin
seviyeleri ve verilen hizmetin kalite ve seviyesini ayrıca;

a) Hizmetin kalitesinin ve seviyesinin geliştirilmesine nasıl katkıda bulunulacağına dair
beyanat ve yeni altyapı ve diğer gelişimlerin gerçekleştirilmesi hakkında bilgileri,

b) Hizmet kalitesi ve seviyesinin gerekçeli şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla per-
formans göstergeleri,

c) Hizmet sağlayıcının kısa dönemli finansal durum beklentisi, iş planındaki etkileri ya
da herhangi bir değişiklik durumunun olası etkileri gibi konuları

kapsamalıdır.
Emniyet yönetimi
MADDE 16 – (1) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlama Sertifikası alacak olan Hava Sey-

rüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, sağladıkları hizmetlerin emniyet seviyelerini yönetmek ama-
cıyla bir Emniyet Yönetim Sistemi (EYS) kurmalıdır.

(2) Hava seyrüsefer hizmeti sağlayıcı Kuruluş, verilen hizmetlerin emniyetini doğrudan
etkileyebilecek tüm paydaşlarla resmi iletişim kurmalıdır.

(3) EYS’de tüm emniyet risklerinin tanımlanmış, değerlendirilmiş ve başarılı bir şekilde
azaltılmış olduğundan emin olunmalıdır.

Kalite yönetimi
MADDE 17 – (1) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlama Sertifikası alacak olan Hava Sey-

rüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşu, TSE, ISO veya CEN standartlarında bir kalite yönetim sis-
temi oluşturması, hizmet sağlama sürecinde bunu muhafaza etmesi ve sertifika işlemlerini ta-
mamlayabilmesi için bunu Genel Müdürlüğe belgelemesi gereklidir.

Operasyonel ve teknik el kitapları
MADDE 18 – (1) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı Kuruluş, operasyonel ve teknik

personelin kullanımı ve bu personele rehberlik amacıyla hizmetlerin sağlanmasına ilişkin ope-
rasyonel ve teknik el kitaplarını hazırlar, dağıtımını yapar ve güncelliğini sağlar.
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(2) Operasyonel ve teknik el kitapları, talimatları, operasyonel ve teknik personelin
görevini yerine getirmesi için gerekli olan bilgileri içerir.

(3) Operasyonel ve teknik el kitabı ilgili personeller için erişilebilir olmalıdır.
(4) Sağlayıcı Kuruluş ek kitabında yapılan değişiklikleri ilgili personele bilgi verecek

bir sisteme sahip olmalıdır.
(5) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı Kuruluş tarafından yayımlanan veya revize edilen

el kitaplarının bir sureti Genel Müdürlüğe gönderilir.
Güvenlik
MADDE 19 – (1) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlama Sertifikası alacak olan Hava Sey-

rüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, sağlanan hizmetlere ilişkin personel, tesis ve operasyonel
verilere izinsiz müdahaleleri engellemek üzere bir güvenlik yönetim sistemi oluşturmalıdır.

(2) Birinci fıkra uyarınca tesis edilecek Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS); güvenlik
risk değerlendirmesi ve azaltması, güvenlik izleme, geliştirme, gözden geçirme ve edinilen
tecrübenin paylaşımına ilişkin usulleri tanımlamalıdır.

(3) GYS, güvenlik ihlallerinin tespit edilmesi ve ilgili personeli uygun güvenlik ikazları
ile harekete geçirecek yöntemleri tanımlamalıdır.

(4) GYS, güvenlik ihlallerinin etkilerini değerlendirerek ihlallerin tekrarını önlemek
üzere düzeltici eylemler belirleyecek bir sistem kurmalıdır.

(5) GYS ve ilgili güvenlik önlemleri, ICAO EK-17 ile Doküman 8973, ECAC Dokü-
man 30 ve Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında son şeklinde belirtilen standartlarda
alınmalıdır.

İnsan kaynakları
MADDE 20 – (1) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlama Sertifikası alacak olan Hava Sey-

rüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, sağlanan hizmetlerin emniyetli, verimli ve sürdürülebilir bir
şekilde ifasını teminen uygun nitelikte personel istihdam etmekten ve personel istihdamı ile
eğitimine ilişkin politikalar belirlemekten sorumludur.

Finansal güç
MADDE 21 – (1) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş sermaye yatırım mali-

yetleri, operasyonun sabit ve değişken maliyetleri gibi finansal zorunlulukları karşılayabilme-
lidir ve bunun için uygun bir maliyet hesaplama sistemi kullanmalıdır.

(2) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş birinci fıkrada geçen gereklilikleri ba-
ğımsız denetlemeler sırasında ispat etmek zorundadır.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Ko-
misyonu ve benzeri kurumlar tarafından tabi oldukları denetimler, Genel Müdürlüğün uygun
görüşü üzerine, birinci fıkrada geçen gereklilikleri karşılamada uygun bir araç olarak kabul
edilebilir.

Acil durum planı
MADDE 22 – (1) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş sertifikasyon sürecinin

tamamlanmasından itibaren en geç bir yıl içerisinde, hizmetin kesilmesi, hizmetin geç veya
gereği gibi işlemediği durumlara karşı bir acil durum planına sahip olmalıdır.

Emniyet olayları
MADDE 23 – (1) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, hizmetin sağlanması es-

nasında karşılaşılan emniyet olaylarının takibi ve raporlanmasına ilişkin bir sistem kurmak ve
karşılaşılan olayları 30/1/2007 tarihli ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Trafik
Yönetim Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine
Dair Yönetmelik (SHY 65-02) uyarınca raporlanmalarının sağlanmasından sorumludur.
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(2) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş birinci fıkra uyarınca yapılacak rapor-
lamanın etkinliğini ve verimliliğini garanti altına almak üzere ilgili tüm personele gerekli eği-
timleri sağlamalı ve personeli bilgilendirmelidir.

Raporlama
MADDE 24 – (1) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlama Sertifikası sahibi Hava Seyrüsefer

Hizmet Sağlayıcı Kuruluş; yürütmekte olduğu faaliyetlere ilişkin Genel Müdürlüğe yıllık ra-
porlar sunar.

(2) Birinci fıkra uyarınca sunulan raporlar; sağlanmakta olunan hizmetlerin kalite, em-
niyet ve performans seviyelerine ilişkin bir değerlendirmeyi, operasyon ve altyapıya ilişkin
gelişmeleri, iş planı ile yıllık plan arasındaki paralelliği ve karşılaştırılmasını, hedeflerden sap-
maların nedenlerini, finansal sonuçları, operasyon ve altyapıya ilişkin gelişmeleri ve insan kay-
nakları politikasına ilişkin bilgiyi içermelidir.

(3) İlk rapor sunumundan itibaren en fazla 1 yıl sonra bir sonraki rapor sunulmalıdır.
(4) Yıllık raporlar en fazla 1 yıl sonra sunulmalıdır.
Yangınla mücadele
MADDE 25 – (1) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, sunulan hizmetin sü-

rekliliğini teminen ICAO Ek-14 ve bu Ek’e ilişkin olarak yayımlanan dokümanların son şek-
linde istenen standartlarına uygun olarak gerekli tesis, ekipman, personel ve bunlara ilişkin
yangınla mücadele prosedürlerinin mevcudiyetini ve işlerliğini sağlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte öngörülen düzenlemeler
MADDE 26 – (1) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun, Hava Seyrüsefer Hiz-

met Sağlama Sertifikası alınmasını teminen gerekli hazırlıkları tamamlayarak bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde Genel Müdürlüğe başvuru yapması
gerekmektedir.

Teknik düzenlemeler
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan veya istisnai özellik arz eden teknik

konular ile bu Yönetmelikte belirtilen konularda ICAO, Eurocontrol veya Avrupa Komisyonu
tarafından yapılan değişikliklere ilişkin düzenlemeler Genel Müdürlük tarafından yapılır.

El Kitabı
MADDE 28 – (1) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Ek-3’te yer alan başlık-

lara göre bir el kitabı hazırlar.
Yaptırımlar
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uymayan Hava Seyrüsefer Hiz-

met Sağlayıcı Kuruluşları hakkında 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü
maddesine göre işlem yapılır.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

VE GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik

Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yö-

netmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (g) ve (o) bentleri ile ikinci fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, belirli veya kimliği belirlenebilir bir gerçek

ya da tüzel kişiyle ilişkilendirilemeyecek veya kaynağı belirlenemeyecek hale getirilmesini,

ç) Gerçekleşmeyen arama: Başarılı bir şekilde bağlantı kurulmasına rağmen haberleş-

menin gerçekleşmemesini,”

“g) İşlem kaydı: Kişisel verilere erişen kişiler tarafından yapılan işlemin ileriki bir ta-

rihte tanımlanabilmesini teminen asgari olarak işlem, işlemin detayı, işlemi yapan kişi, işlemin

yapıldığı tarih ve zaman ile işlemi yapan kişinin bağlandığı nokta bilgilerini içeren elektronik

kayıtları,”

“o) NAT: Şebekede taşınan IP paketlerindeki IP adres bilgisi yanında port bilgileri de

kullanılarak aynı IP’lerin birden çok abone tarafından kullanılmasını sağlayan teknolojiyi,”

“(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar ve kısalt-

malar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Kişisel veriler yurt dışına çıkarılamaz.

(3) Kişisel verilerin işlenmesi kapsamında abone tarafından işletmeciye verilen rıza,

sadece alınan hizmete özgü olmak koşuluyla, kişisel verilerin işletmeci tarafından yetkilendi-

rilen taraflar marifetiyle işlenebilmesini de kapsar.

(4) İşletmeci tarafından yetkilendirilen taraflarca bu Yönetmelik hükümlerinin ihlal

edilmesi de dâhil olmak üzere kişisel verilerin gizliliğinin, güvenliğinin ve amacı doğrultusunda

kullanılmasının temininden işletmeci sorumludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra-

ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İşletmeciler, kişisel verilere sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilmesini ve ki-

şisel verilerin saklandığı sistemlerin ve kişisel verilere erişim sağlamak için kullanılan uygu-

lamaların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

(4) İşletmeciler, kişisel verilere ve ilişkili diğer sistemlere yapılan erişimlere ilişkin iş-

lem kayıtlarını saklamakla yükümlüdür.

(5) Kurum, gerekli gördüğü hallerde işletmecilerden, kişisel verilerin saklandığı sis-

temlere ve alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeleri isteme, ayrıca söz konusu

güvenlik tedbirlerinde değişiklik talep etme hakkını haizdir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) İşletmeci, şebekenin ve kişisel verilerin güvenliğini ihlal eden belirli bir risk olması

durumunda bu risk hakkında Kurumu ve Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde abone-

lerini/kullanıcılarını etkin ve hızlı bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Elektronik haberleşme hizmetlerini pazarlamak veya katma değerli elektronik ha-

berleşme hizmetleri sunmak amacıyla ihtiyaç duyulan trafik verileri anonim hale getirilerek

veya ilgili abonelerin/kullanıcıların işlenecek trafik verileri ve işleme süresi hakkında bilgi-

lendirilmelerinden sonra rızalarının alınması kaydıyla, alınan rızaya uygun olarak sadece katma

değerli elektronik haberleşme hizmetlerinin, pazarlama faaliyetlerinin ve benzer hizmetlerin

gerektirdiği ölçü ve sürede işlenebilir.

(4) Abonelere/kullanıcılara ait işlenen ve saklanan trafik verileri, bu verilerin işlenme-

sini ve saklanmasını gerekli kılan faaliyetin tamamlanmasından sonra silinir veya anonim hale

getirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Trafik verisini işleme yetkisi; trafik yönetimi, arabağlantı, faturalama,

yolsuzluk tespitleri, tüketici şikâyetlerinin değerlendirilmesi, elektronik haberleşme hizmetle-

rinin pazarlanması veya katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması husus-

larında işletmeci ve işletmeci tarafından yetkilendirilen kişilerle sınırlıdır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri sunmak amacıyla

ihtiyaç duyulan ve trafik verisi niteliğinde olmayan konum verileri, anonim hale getirilerek

veya ilgili abonelerin/kullanıcıların işlenecek konum verileri, işleme amacı ve süresi hakkında

bilgilendirilmelerinden sonra rızalarının alınması kaydıyla, alınan rızaya uygun olarak sadece

katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerinin gerektirdiği ölçü ve sürede işlenebilir. İş-

letmeciler trafik verisi niteliğinde olmayan konum verilerinin işlenmesinde abone/kullanıcılara

geçici olarak bu verilerin işlenmesini reddetme imkânı sağlar.

(2) İşletmeciler, abonelerin/kullanıcıların trafik verisi niteliğinde olmayan konum ve-

rilerinin işlenmesi için, kısa mesaj, çağrı merkezi, internet ve benzeri yöntemlerle vermiş ol-

dukları rızayı aynı yöntem ya da basit bir yöntem ile her zaman ücretsiz olarak geri almalarına

imkân sağlar.

(3) İlgili mevzuatın ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde, ancak afet ve

acil durum halleri ile acil yardım çağrıları kapsamında abonenin/kullanıcının rızası aranmak-

sızın konum verisi ve ilgili kişilerin kimlik bilgileri işlenebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Konum verisini işleme yetkisi, katma değerli elektronik haberleşme

hizmetlerinin sunulması hususunda ya da afet ve acil durum halleri ile acil yardım çağrıları

kapsamında işletmeci ve işletmeci tarafından yetkilendirilen kişilerle sınırlı olup, bu yetki söz

konusu hizmetlerin gerektirdiği kapsamda kullanılır.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin iki

numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (d) bendinin iki numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“2) İnternet erişimi, elektronik posta ve internet telefonu ile ilgili olarak; internet erişimi

ile ilgili oturum açma, kapatma tarihi ve zamanı, tahsis edilen dinamik veya statik internet pro-

tokol adresi, NAT kullanılan şebekelerde internet protokol adresi yanında port bilgisi,

abone/kullanıcı kimliği, elektronik posta veya internet telefonu ile ilgili oturum açma ile ka-

patma tarihi ve zamanı.”

“2) Mobil telefon hizmetiyle ilgili olarak; haberleşmenin başlatıldığı ve sonlandırıldığı

telefon numaraları, haberleşmenin başlatıldığı ve/veya sonlandırıldığı tarafa ait IMSI ve IMEI

numaraları; abone kaydı olmayan arama kartlı hizmetlerin olması durumunda hizmetin aktif

hale getirildiği tarih ve zaman ile hizmetin aktif hale getirildiği hücre kimliği.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İşletmecilerin veri saklama süreleri

MADDE 14 – (1) 13 üncü madde kapsamında tanımlanan veri kategorileri, haberleş-

menin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl, gerçekleşmeyen aramalara ilişkin kayıtlar ise üç ay

süre ile saklanır.

(2) Soruşturma, inceleme, denetleme veya uzlaşmazlığa konu olan kişisel veriler, ilgili

süreç tamamlanıncaya kadar saklanır.

(3) Kişisel verilere ve ilişkili diğer sistemlere yapılan erişimlere ilişkin işlem kayıtları

dört yıl süre ile saklanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Verilerin yurt içinde saklanmasını,”

“d) İşlenen ve saklanan verinin, saklama süresinin bitiminden itibaren en geç bir ay

içinde imha edilmesi veya anonim hale getirilmesi ve bu işlemlerin tutanakla veya sistemsel

olarak kayıt altına alınmasını”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Arayan kullanıcıya basit bir yöntemle ve ücretsiz olarak numarasını gizleme imkânı

sağlamakla,”

“(2) İşletmeci, bağlanılan numaranın görünmesine imkân sağladığı durumlarda, bağla-

nılan aboneye basit bir yöntemle ve ücretsiz olarak, bağlanılan numaranın arayan kullanıcıya

gösterilmesini engelleme imkânı sağlamakla yükümlüdür.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2014,
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b) diğer hükümleri 24/7/2013,

tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Baş-

kanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan:

TİCARİ TAŞIT KULLANMA BELGESİ EĞİTİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/1997 tarihli ve 23213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari

Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederas-

yonu Genel Başkanı yürütür.

—— • ——
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINDA

ÇALIŞTIRILACAK YERLİ VE YABANCI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçme,

Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel

Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı liste ekteki şekilde değiş-

tirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/7/2012 28363

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/2/2013 28560

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

25/11/2011 28123
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Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı enstitüler tara-

fından yürütülen lisansüstü eğitim öğretim ve sınavlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik,

bilimsel hazırlık programı, özel öğrenci ve benzeri programlara ilişkin öğrenci kabulü, ders

plan ve programları, sınavlar, tez, diploma ve bunların gerektirdiği faaliyetlerin düzenlenmesi

ile ilgili 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) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/Anasanat dalı: İlgili enstitü anabilim/anasanat dalını,

d) Danışman: Öğrenciye ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında rehberlik eden

öğretim üyesini,

e) Enstitü: Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitüleri,

f) Enstitü Kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

g) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,

ğ) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

h) KPDS/ÜDS eşdeğeri sınavlar: Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca KPDS,

ÜDS ve YDS’ye eşdeğer kabul edilen sınavları,

ı) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

j) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

k) Uygulama esasları: İlgili enstitü için Senato tarafından onaylanmış uygulama esas-

larını,

l) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

m) Yarıyıl süresi: Bir yarıyıla ait ders kayıt başlangıç tarihi ile takip eden yarıyıl ders

kayıt başlangıç tarihi arasındaki süreyi,

n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Açılması, Kontenjanların Belirlenmesi,

Programlara Başvuru, Kayıt ve Kabul Şartları

Lisansüstü program açma teklifleri
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar enstitülerin anabilim/anasanat dalları; ilgili fa-

kültelerin bölüm, anabilim/anasanat dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. Lisansüstü prog-
ramlar ilgili mevzuat hükümlerine göre açılır.

(2) Açılan programlar enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak, ilgili
enstitünün teklifi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile o enstitü anabilim/anasanat dallarından
değişik bir ad taşıyan disiplinlerarası lisansüstü programlar ve aynı usule tabi olmak kaydıyla,
yurtiçi ve/veya yurtdışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar da açılabilir.

(3) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin
aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak
öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açı-
labilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek
dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yük-
seköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin di-
ğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara hangi lisans ve yüksek lisans programlarından

mezun olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Belirlenen bu
programlar dışında öğrenci kabulüne ilgili enstitü kurulu karar verir.

(2) Öğrenci kontenjanları ve kontenjanlarla ilgili özel şartlar, ilgili enstitünün uygulama
esaslarına göre, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca hazırlanır, enstitü kurulunda görü-
şülüp karara bağlanarak, Rektör oluru ile ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci
almak üzere verilebilir.

(3) Öğrenci alınacak lisansüstü programlar, başvuru şartları, son başvuru tarihi, istenilen
belgeler ve diğer hususlar Üniversitenin internet sitesinden duyurulur.

Yüksek lisans programına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 7 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların

değerlendirilme işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.
(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü

müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır.

(3) Öğrencinin herhangi bir anabilim/anasanat dalında tezli yüksek lisans programına
başvurabilmesi için; ilgili enstitü kurulunun belirlediği alanda lisans diplomasına ve programın
ilgili olduğu puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir. Güzel Sanatlar Fakül-
tesi ve Konservatuar ile ilişkili programlara müracaat edecek adaylarda ALES’e girmiş olma
şartı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat edecek adaylarda ALES puanı ge-
tirme şartı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat eden adaylar, lisans mezu-
niyet not ortalamasına göre program sıralamasına dahil edilirler.

(4) Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar; ilgili anabilim dalının ALES puanı-
nın % 60'ı ile lisans AGNO’sunun % 40'ının toplamı en az 55 olmak şartı ile ve en yüksek puan
alan adaydan başlamak üzere sıralanır, ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjan-
lara yerleştirilir.

11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 69



(5) Güzel sanatlar eğitimi anabilim dallarında; ALES puanının % 50’si, lisans
AGNO’sunun % 30’u, yeterlik sınav notunun % 20’si alınarak toplanır. Bu toplamın 55’ten az
olmaması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı
için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

(6) Güzel Sanatlar Fakültesi anasanat dalları yüksek lisans programlarına öğrenci ka-
bulünde adayların, dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun % 60’ı, lisans
AGNO’sunun % 40’ının toplamı en az 55 olmak şartı ile ilgili programın sıralamasına dâhil
edilirler.

Doktora programına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 8 – (1) Doktora programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme iş-

lemleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.
(2) Başvurular, ilanda belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü müdürlü-

ğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü onaylı örneği kabul edilir. Askerlik
durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve ben-
zeri fakülte diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine sahip
olup, ilgili mevzuat hükümleri ve yetkili kurum tarafından belirlenen esaslara göre bir labora-
tuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

(4) Yüksek lisans diplomasıyla başvuranların, programın puan türünde en az 55 ALES
puanına sahip olmaları şartı aranır. ALES puanı olarak Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen
eşdeğer puanlar kabul edilir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlarla ilgili lisansüstü
programlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya Üniversite-
lerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almak gerekir.

(6) Dört yıllık lisans diploması ile doktora programına başvurabilmek için, ilgili ALES
puanının en az 85 puan olması şartı aranır.  Bu adayların, lisans mezuniyet not ortalamalarının
4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca, ALES puanının
%60'ı ile lisans mezuniyet notunun  %30’u ve mülakat notunun %10’unun toplamının 100
üzerinden en az 90 puan olması şartı ile programın yerleştirme sıralamasına dahil edilirler.

(7) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesiyle başvuracak olan T.C. uyruklu-
ların doktora programına kabulünde ALES puanının %60’ı, yüksek lisans mezuniyet notunun
%30’u ve mülakat notunun %10’unun toplamının en az 65 puan olması şartı ile ilgili programın
yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.

(8) Tıp Fakültesi mezunu olup, temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuran aday-
lardan sayısal ALES veya TUS puanı belgelerinden biri istenir. TUS puanı ile başvuranların
en az 50 temel tıp puanı almış olması gerekir.

(9) Doktoraya müracaatta oluşturulan mülakat jürisi ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde
toplanır. Zorunlu hâller dışında değerlendirme ve seçme işlemleri aynı gün içinde tamamlanır.
Jüri üyeleri tarafından imzalanan liste ve 1-100 arasında verilen puanlar bir tutanakla
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

Sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul şartları
MADDE 9 – (1) Sanatta yeterlik programlarına başvurular ve başvuruların değerlen-

dirilme işlemleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.
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(2) Başvurular, ilanda belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü müdürlü-
ğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek li-
sans diplomasına sahip olmaları ve YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca
kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

(4) İlgili enstitü bünyesinde yürütülen sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için
ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

(5) Dört yıllık lisans diploması ile sanatta yeterlilik çalışmalarına başvurabilmek için
adayların, lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip
olmaları gerekir. Ayrıca, dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlilik sınav notunun %60'ı ile
lisans mezuniyet notunun %30’u ve mülakat notunun %10’unun toplamının 100 üzerinden en
az 90 puan olması gerekir.

(6) Sanatta yeterlik programına, yüksek lisans diploması ile başvuracak olan T.C. uy-
rukluların programa kabulünde dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınav notunun
%60'ı, yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u ve mülakat notunun %10’unun toplamının en
az 65 puan olması şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.

Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuru ve kabul şartları
MADDE 10 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için

Tıp Fakültesi mezunlarının; lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya en az 55
ALES sayısal puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi
lisans diplomasına, diğer fakülte ve yüksekokul mezunlarının yüksek lisans diplomasına sahip
olmaları ve sayısal ALES puanlarının en az 55 olması gerekir. Tıp fakültesi dışındaki diğer fa-
külte veya yüksekokul mezunlarından yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olan
T.C. uyrukluların doktora programlarına kabulünde ALES puanının %60’ı, yüksek lisans me-
zuniyet notunun %30’u ve mülakat notunun %10’unun toplamının en az 65 puan olması şartı
ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.

(3) Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testi 1 inci bölümünden elde edilen
standart puanın %70’i ile klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın %30’unun
toplanmasıyla elde edilir.

(4) Tıp Fakültesi mezunu olup temel tıp puanı ile başvuran öğrenciler, temel tıp puanının
%50’si ve mezuniyet not ortalamasının % 50’sinin toplamının en az 50 olması;  sayısal ALES
puanı ile başvuran öğrenciler ise, ALES puanın % 60’ı ile mezuniyet not ortalamasının
%40’ının toplamının en az 65 puan olması şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına
dâhil edilirler. Her iki başvuru için ayrı kontenjanlar verilir.

(5) Dört yıllık lisans diploması ile doktora programına başvurabilmek için, ilgili sayısal
ALES puanının en az 85 puan olması şartı aranır.  Lisans derecesiyle doktora programına baş-
vuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana
sahip olmaları gerekir. Ayrıca, sayısal ALES puanının %60'ı ile lisans mezuniyet notunun
%40'ının toplamının 100 üzerinden en az 90 puan olması gerekir.

(6) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, YDS’den en az 55
puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puanın
alınması zorunludur.
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Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisans-
üstü programlara kabul şartları

MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; YÖK kararlarında belirtilen esaslar çerçe-
vesinde, lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri ilgili enstitü mü-
dürlüğü tarafından yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü
programlara başvurularında;

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında
YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programlarına başvuracak adayların ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca
ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen bir sınavdan buna eşdeğer bir puan alınması zorunludur.

c) Yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda ilgili ALES puanının en az 55 puan
olması şartı aranır.

(3) Yabancı dille veya yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlar hariç, yabancı
uyruklu öğrencilerin programa kesin kayıt hakkı kazanabilmeleri için, ilgili enstitü yönetim
kurulunun belirlediği üç kişilik jüri veya Rektörlüğün uygun göreceği birim tarafından yapıla-
cak Türkçe dil sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekir. Sınavda başarısız
olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl içinde aynı şekilde yapılacak
Türkçe dil sınavında da başarılı olamayan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarına
kaydı yapılmaz. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine
sahip adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılır.

(4) Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde
YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde
programa devam eden öğrencilerin ilişikleri kesilir, mezun olanların da diplomaları iptal edi-
lir.

(5) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda
bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir.

(6) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin geçici kayıtları ilgili enstitüye
yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Bu öğrencilerin mezun oldukları yüksek öğretim ku-
rumunun YÖK tarafından denkliği kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde
adayların ilgili enstitü ile ilişikleri kesilir.

(7) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puanı şartı
aranmaz.

(8) Yabancı uyruklu adayların eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvuru-
larının değerlendirilmesinde, adaylar yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notunun,
doktora programları için ise yüksek lisans mezuniyet notunun %70’i, Türkçe dil sınav notunun
%30’u dikkate alınarak ilgili programın sıralamasına dâhil edilirler. Türkçe dil sınavından 70
ve üzeri puan alanlar programa devam ederler, 69 ve daha düşük puan alanlar Türkçe dil eğitimi
hazırlık programına tabi tutulurlar.

(9) Yabancı uyruklu adayların eğitim dili İngilizce olan lisansüstü programlara başvu-
rularının değerlendirilmesinde adaylar, yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notu-
nun, doktora programları için ise yüksek lisans mezuniyet notunun %70’i ile yabancı dil sınav
notunun %30’u dikkate alınarak ilgili programın sıralamasına dâhil edilirler. Bu programa baş-
vuran adayların YDS veya eş değer sınavlardan en az 65 puana sahip olması şartı aranır.

Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                            11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 72



Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlar
MADDE 12 – (1) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara öğrenci

kabulü, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların
asgari müşterek dersleri ve uygulamaları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Öğretim elemanı yetiştirilmesi
MADDE 13 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek tek-

noloji enstitülerine alınan araştırma görevlileri, 2547 sayılı Kanuna göre YÖK’ün belirleyeceği
şartlara uygun olarak, bulundukları üniversitenin teklifi ile yeniden değerlendirme veya sınav
yapılmasına gerek kalmadan lisansüstü eğitime ek kontenjanlı olarak kabul edilebilirler. Bu
adayların kabulünde bu Yönetmelikte yer alan asgari başvuru şartları aranır. İlgili anabilim/ana-
sanat dalının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu kararı ile aday programa yerleştirilir.

(2) Söz konusu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek tek-
noloji enstitüsünün bilimsel araştırma birimleri bütçesinden ve/veya bulundukları üniversite-
lerde bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfına öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Enstitülerde yabancı dil hazırlık sınıfı, Atatürk Üniversitesi Yabancı

Diller Yüksek Okulu tarafından yürütülür. Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı enstitü öğrenci-
lerinin; kayıt, eğitim-öğretim, başarı ve muafiyet gibi işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre
yürütülür.

(2) Tezli yüksek lisans programlarını kazanan öğrenciler, kabul edildikleri programda
yabancı dil hazırlık sınıfının zorunlu olması durumunda, muaf olanlar hariç, yabancı dil hazırlık
sınıfına kayıt yaptırmak ve devam etmek zorundadırlar.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına
kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi tamam-
lanmadan yerleştirildikleri programa devam edemezler.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, eşzamanlı olarak yüksek lisans, ders,
seminer, tez gibi çalışmaları yürütemezler.

Lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının dönüştürülmesi
MADDE 15 – (1) Lisansüstü öğrenci alımlarında dörtlük sistemdeki notların yüzlük

sistemdeki karşılıkları YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.
Bilimsel hazırlık programı
MADDE 16 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili anabilim dalının teklifi, enstitü yönetim kurulu
kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programına;
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

da almış olan adaylar,
b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim ku-

rumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,
c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışın-

daki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,
ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-

da almış olan adaylar kabul edilir.
(3) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerine göre

öğrenci kabul edilir.
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(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bi-
limsel hazırlık programı en az on iki, en fazla otuz kredilik ders yükünden oluşur.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar ilgili enstitünün uygulama
esaslarına göre yürütülür.

(6) Bilimsel hazırlık programında azami süre bir akademik takvim yılıdır. Ancak öğ-
renciler, devamsız veya başarısız oldukları dersleri tekrar almak zorundadır. Bu programda ge-
çirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil
edilmez.

(7) Bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri yaz okulundan ders alabilir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini

arttırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak,
öğrenciler derse devam, sınav, disiplin ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(3) Üniversitede özel öğrencilik statüsünde alınan derslerin kredileri, öğrencilik hakkı
kazandığı programın derslerinin kredilerine sayılabilir. Sayılan bu dersler, en fazla zorunlu
kredi sayısının yarısından fazlası olamaz. Hangi derslerin sayılacağı, anabilim dalı başkanlığı-
nın görüşü alınarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Özel öğrenciler ile ilgili diğer hususlar enstitülerin uygulama esaslarında belirlenir.
(5) Özel öğrencilerden Üniversite Yönetim Kurulunca kredi/saat başına belirlenen ücret

alınır.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1) Üniversitede veya diğer bir yükseköğretim kurumunda, eşdeğer bir

lisansüstü programda en az bir yarıyıl okumuş ve almış olduğu tüm dersleri başarı ile tamam-
lamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Doktora tez önerisi kabul edilmiş olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.
(3) Yatay geçiş için başvuruların en geç yarıyıl başlangıcından on gün öncesine kadar

ilgili enstitü müdürlüğüne yapılması zorunludur.
(4) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları ilgili anabilim/anasanat dallarının gö-

rüşleri alınarak ilgili enstitü kurulunda belirlenir ve yarıyıl başlamadan önce ilan edilir.
(5) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı
gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler al-
masını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Lisansüstü programlara kesin kayıt
MADDE 19 – (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların

listesi, ilgili enstitü tarafından kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir.
(2) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilan edilen tarihlerde, aday-

lar tarafından bizzat yaptırılır. Ancak, haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat başvurama-
yan adaylar, belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırabilir. Belir-
lenen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Bu
adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır.
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(3) Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz.
(4) Kesin kaydını yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının

belirlenmesi durumunda, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan enstitüdeki kaydı ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile iptal edilir. Söz konusu öğrencinin mezun olması halinde kendisine
verilmiş olan tüm belgeler, diploma dâhil iptal edilir ve hakkında kanuni işlem yapılır.

Lisansüstü programlara dönem kaydı
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, her yarıyılda ilgili mevzuat hükümlerine göre alınacak

öğrenci katkı payını yatırarak alacakları dersler veya yapacakları seminer ve tez gibi çalışmalar
için dönem kaydı yaptırmak zorundadır. İlgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak katkı payı ya-
tıracak öğrencilerden, süresi içinde katkı payını ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim
kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından
yararlanamazlar. Ders kayıt işlemlerinin öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılması ve ders kayıt
formu öğrenciler tarafından danışmana onaylatılması ve ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edil-
mesi gerekmektedir.

(2) Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler dönem kayıtla-
rını belirledikleri vekilleri tarafından da yaptırabilirler.

(3) Dönem ve/veya ders kayıtları, her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvi-
me göre yapılır.

(4) Öğrenciler, ders kayıtlarını takip eden iki hafta içinde kayıt yaptırdıkları dersi/ders-
leri danışman onayı ile bırakabilir veya yeni dersler alabilirler.

(5) Kayıt süresi içerisinde dönem kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl devam etme
hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Dönem kaydı yapılma-
dan derslere devam edilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar, Değerlendirme ve Başarı

Dersler
MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlarda dersler; ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı

tarafından zorunlu ve seçmeli dersler ile kredisiz dersler şeklinde düzenlenebilir.
(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık

teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamı
olup, uzmanlık alan dersi hariç, diğer dersler için 4 krediden fazla olamaz.

(3) Tezli lisansüstü programlarda bir öğrencinin bir yarıyıl için alabileceği azami kredi
saati, uzmanlık alan dersi hariç, on beş kredi saattir.

(4) Uzmanlık alan dersi; haftalık 5 kredi saat olup, öğretim üyesinin danışman olarak
atandığı yarıyılda başlar, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin
öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder. Uzmanlık alan dersi, yabancı uyruklu öğrenci
kabulünde öğrenci sayısına bakılmaksızın 5 kredi saatlik uzmanlık alan dersine ilave olarak 3
kredi saat eklenerek 8 kredi saat olarak uygulanır.

(5) Uzmanlık alan dersi kredi hesaplanmasında ve asgari ders sayısında dikkate alınmaz,
bu dersler AKTS hesabında dikkate alınır.

(6) Lisansüstü derslerle ilgili diğer düzenlemeler ilgili enstitünün uygulama esasları ile
belirlenir.

Derslere devam
MADDE 22 – (1) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için

%70 devam şartı aranır.
(2) Devam yükümlülüğü, dersi veren öğretim üyesi tarafından takip edilir ve ilgili ana-

bilim dalı ile enstitü müdürlüğü tarafından denetlenir.

11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 75



Sınavlar
MADDE 23 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, mazeret

sınavı, muafiyet sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşur.
(2) Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapı-

labilir. Özellik gösteren dersler/uygulamalar için sınavlar en az üç öğretim üyesi tarafından
sözlü ve uygulamalı da yapılabilir. Sınavların türleri, ilgili yarıyılın ilk iki haftası içerisinde
duyurulur.

(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır.
(4) Ara sınavların süresi bir ders saati, yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavlarının

süresi iki ders saatidir.
(5) İlgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ara sınavlara

ve bütünleme sınavlarına giremeyen lisansüstü öğrencilere, enstitü yönetim kurulunca mazeret
sınav hakkı verilir. Kısa süreli sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı ve-
rilmez.

(6) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında
ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli
biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya
elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere göre uygulanır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı
MADDE 24 – (1) Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.
b) Örgün lisansüstü programlarda, başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 40’ı ile

yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının % 60’ının toplamı alınarak hesaplanır. Uzaktan
eğitimle yürütülen lisansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 20’si
ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının % 80’inin toplamı alınarak hesaplanır.

c) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az
65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.

ç) 100 puan üzerinden alınan başarı notunun harf notu ve dörtlük sistem karşılıkları
aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

1) Tablo – 1
Başarı Notunun Harf Notu ve Dörtlük Sisteme Çevrim Tablosu

2) G (Geçer) Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarı
ile tamamlanması halinde kullanılır.

Harf Notu Katsayı Başarı Notu

AA 4,00 90 - 100

BA 3,50 85 - 89

BB 3,00 80 - 84

CB 2,50 75 - 79

CC 2,00 65 - 74

FF 0,00 0 - 64
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3) M (Muaf) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki programlarında başarılı oldukları
veya daha önce başka bir lisansüstü programa kayıtlı iken alıp başardıkları ders/derslerden
ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf tutuldukları durumda kullanılır.

4) D (Devamsız) Dersin devam yükümlüğüne ilişkin şartların yerine getirilmemesi du-
rumunda kullanılır. FF notu olarak değerlendirilir.

5) K (Kalır) Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarı-
sızlığı durumu için kullanılır.

6) E (Eksik Not) Mazeret hakkı verilen sınav için verilen nottur. Mazeret sona erdiğinde
verilen hakla başarılamaması durumunda E notu, K veya FF notuna dönüşür.

d) Başarı notu (G),(M),(K) ile takdir edilen dersler not ortalaması hesaplamasında de-
ğerlendirmeye alınmaz.

Sınavlarda kopya
MADDE 25 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya

yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği tespit edilen öğrenci o sınavdan
sıfır (0) almış sayılır. Bu öğrenciler hakkında ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem ya-
pılır.

Notların ilanı
MADDE 26 – (1) Öğretim üyeleri, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav so-

nuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasını takip eden en
geç on beş gün içinde anabilim/anasanat dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitü müdürlüğüne
gönderir.

(2) Ara sınav ve kısa sınav notları ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilan edilir.
(3) Yarıyıl sonu/yıl sonu ders notları, tez, seminer, yeterlik gibi her türlü çalışmaların

başarı durumu, ilgili enstitü müdürlüğüne ulaştırılması ve onayı ile kesinleşir; öğrenci işleri
otomasyon programında veya duyuru panolarında ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 27 – (1) Öğrenciler, her türlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren

en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının
ve/veya başarı notunun incelenmesini isteyebilir.

(2) Enstitü yönetimi bu sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yönünden
ilgili öğretim üyesine yeniden inceletebilir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda, ilgili öğretim
üyesi tarafından maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile
düzeltilir ve verilen karar, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenciye bil-
dirilir.

Ders tekrarı
MADDE 28 – (1) Kayıt yaptırılan derslerin başarılması zorunludur.
(2) Derslerden başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dersleri açıldıkları ilk ya-

rıyılda tekrarlamak zorundadır. Öğrenciler, bu derslerin en geç müteakip iki yarıyıl içerisinde
açılmaması durumunda, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve
enstitü yönetim kurulunca onaylanan eşdeğer dersleri alırlar.

(3) Ders tekrarından veya eşdeğer dersten başarısızlık hâlinde öğrenciler, başarısız ol-
dukları dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadır.

(4) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri
bir kez tekrarlayabilir. Başarı ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı
en son not geçerlidir.

11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 77



(5) Öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için tekrar ettikleri derslerden başarısız ol-
maları halinde bu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.

Ders başarı ortalaması
MADDE 29 – (1) Öğrencinin aldığı tüm notlar not döküm belgesine işlenir.
(2) Öğrencinin başarı durumu; yüzlük ve/veya dörtlük sistemlere göre AGNO olarak

hesaplanır. AGNO; öğrencinin lisansüstü programda öğrenimine başladığı andan itibaren, ta-
mamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi
saatinin yüzlük sistemde o dersin başarı notu, dörtlük sistemde ise başarı notunun bu Yönet-
meliğin 24 üncü maddesinde belirtilen ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasın-
dan elde edilen sayının, toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Sonuç, virgülden sonra
iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amacı ve kapsamı
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağ-
lamaktır. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, bir
seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisizdir. Seminer
çalışması tamamlandıktan ve danışmanın onayından sonra öğrenci tarafından sunumu yapılır,
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren
her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile diğer enstitülerde veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
de seçilebilir. Bu derslerin toplamı 9 kredi saatten fazla olamaz. Öğrencinin alacağı derslerin
en çok iki tanesi danışman tarafından lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans
derslerinden seçilebilir. Bu şekilde alınan dersler toplam kredi saatinden sayılır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından
yürütülür. Ancak, tez danışmanı atanmadığı veya bulunmadığı durumlarda bu işlemler ilgili
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından gerçekleştirilir.

Süre
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci tezini en erken üçüncü yarıyıl final sınavlarının baş-
langıcında teslim edebilir.

(2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan
öğrenciler, başarısız oldukları derslerden ve/veya seminerden başarılı olmak zorundadır.

(3) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciye danışmanı tarafından tez konusu verilir
ve tez konusu en geç bir ay içerisinde ilgili enstitüye bildirilir. Anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez başlığı ve konusu değiştirilebilir.

(4) Danışman, tez çalışmasını her yarıyıl için başarılı veya başarısız olarak değerlendirir
ve enstitüye protokolle ve/veya raporla bildirir.

(5) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dört
yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önün-
de savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.
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(6) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-
rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması
MADDE 32 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez da-

nışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, danışmanın belirleyeceği tez konusunu ise en
geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye bildirir. Tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü
yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-
rektirdiği durumlarda danışmanın önerisi ile ikinci tez danışmanı atanır.

(2) Tez danışmanı, o anabilim/anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı
doçentler ile doktoralı öğretim görevlilerinden; bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı
takdirde en yakın anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri ile o anabilim/anasanat dalındaki
doktoralı öğretim görevlilerinden seçilir. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile
ikinci tez danışmanı yurt içi veya yurt dışında bulunan başka bir yükseköğretim kurumundan
da atanabilir.

(3) Tez danışmanının başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda öğrenci
ders safhasında ise yeni bir danışman atanır. Öğrenci, derslerini başarı ile tamamlamış ise da-
nışmanın isteğine bağlı olarak danışmanlık görevi devam edebilir.

(4) Tez danışmanları, öğrencinin ders, seminer ve tez çalışmalarında her türlü danış-
manlık görevini yürütür. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü
müdürlüğünce tespiti halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin
tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

(5) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gö-
rüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı de-
ğiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak
ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrenci danışmanı, biri ilgili anabilim/anasanat dalı
öğretim üyesi, bir diğeri de enstitüye bağlı başka anabilim/anasanat dalından veya başka bir
yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asıl; birisi ilgili anabilim/anasanat dalından, diğeri
de enstitüye bağlı başka anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan
olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. İkinci tez danışmanı olan tezler için jüri beş asıl, iki
yedek üyeden oluşur ve ikinci tez danışmanı da jüri üyesi olarak atanır. Ancak, o bilim dalı
için yeterli jüri üyelerinin olmaması halinde, jüri üç kişiden oluşur ve ikinci tez danışmanı jüri
üyesi olamaz. Öğrenci, jüri üyelerine gönderilmek üzere beş adet, ikinci tez danışmanı olması
durumunda yedi adet ciltlenmemiş tez örneğini ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı öğretim üyelerine ve dinleyiciye
açık olarak yapılır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Tezin savunma süresi en az bir saat, en fazla iki saattir.
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(4) Tez jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili iş-
lemler ilgili enstitünün uygulama esaslarına göre yürütülür.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi red-
dedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya
öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje
yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans
diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğ-
renci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenim-
lerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Yeni tez konusu verilen öğrenci yeni bir tez danış-
manı atanmasını talep edebilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara
katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 34 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğren-
cisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amacı ve kapsamı
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz
krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem
projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem pro-
jesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor
vermek zorundadır. Uzaktan eğitim programlarında yeterlik sınavı uygulanmaz. Diğer tezsiz
yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. İkinci lisansüstü öğretim prog-
ramlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli
yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda, öğrenci ilgili anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşen üç kişilik bir jüri tarafından yeterlik sı-
navına alınır. Yeterlik sınavında, öğrencinin yüksek lisans çalışmalarını yaptığı bilim dalıyla
ilgili temel bilgiler değerlendirilir. Yeterlik sınavı, en az bir saat, en çok iki saat olmak üzere
sözlü olarak, öğretim üyelerine ve lisansüstü öğrencilere açık olarak yapılır. Jüri, öğrenciye bi-
lim alanındaki bilgi düzeyini, araştırmaya eğilimini belirleyecek şekilde sorular sorar. Sınav
sonunda, jüri oy birliği/oy çokluğu ile kabul veya ret kararı verir. Sonuç, jüri başkanınca açık-
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lanır. Sınavda başarısız olan öğrenci en erken iki, en geç altı ay içerisinde, aynı jüri tarafından
yeterlik sınavına tabi tutulur. Tekrar başarısızlık hâlinde, öğrenci anabilim dalı önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile mevcut danışman veya yeni bir danışman ile çalışmalarına devam
eder. Yeterlik sınavına ilişkin tutanak en geç üç gün içinde enstitüye gönderilir.

Danışman atanması
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ders seçiminde

ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi belirlenir. Danış-
man öğretim üyesi, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenir ve en
geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

Süre
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci yeterlik sınavına en erken üçüncü
yarıyıl final sınavları döneminde girebilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamla-
yamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme
ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 38 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans veya uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına devam

edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için bu Yönet-
meliğin 7 nci maddesinde belirlenen asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili tezli yüksek
lisans programına anabilim dalı başkanlığının kontenjan önerisi ve enstitü yönetim kurulu ka-
rarıyla en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz
yüksek lisans programında alınan derslerden anabilim dalı başkanlığınca uygun görülenler ens-
titü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Tezli
yüksek lisans programındaki zorunlu ders kredisinin eksik kalması durumunda öğrenci anabi-
lim dalı başkanlığının önereceği dersleri alarak kredilerini ve 30 uncu maddede belirtilen diğer
çalışmaları tamamlarlar.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Programın amacı ve kapsamı
MADDE 39 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
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(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir

krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalış-

masından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on

dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne-

tim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Bu derslerin toplamı 9 kredi saatten fazla olamaz. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi

danışman tarafından yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, yüksek lisans

derslerinden seçilebilir. Bu şekilde alınan dersler toplam kredi saatinden sayılır.

(4) Lisans dersleri doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları, ilgili enstitünün teklifi ile yurt içi ve yurt dışı entegre doktora

programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen usul ve esas-

lara göre yürütülür.

Süre
MADDE 40 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Ders-

lerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan, tez önerisi kabul edilen ve tez ça-

lışmasının gereklerini yerine getiren öğrencilerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler

tezini en erken altıncı, lisans derecesi ile kabul edilenler tezini en erken sekizinci yarıyıl final

sınavlarının başlangıcında teslim edebilirler.  Tıpta uzmanlık eğitiminin yapıldığı programlarda

doktora bitirme asgari süresi, tıpta uzmanlık eğitim süresinin asgari süresinden az olamaz. Ay-

rıca öğrenci, tez önerisi kabul edildikten sonra en az iki dönem için başarılı tez çalışması ara

raporu vermek zorundadır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için üç yıldır.  Kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, başarısız oldukları ders-

lerden başarılı olmak zorundadır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen altı yıl sonuna, li-

sans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için

tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili

enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay

olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde

tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşul-

lara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu 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. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,

proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-

mayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Tez danışmanı atanması
MADDE 41 – (1) Enstitü yönetim kurulu, doktora yapacak her öğrenciye, anabilim

dalı başkanlığının görüşünü de alarak bir danışman tayin eder. Danışman, ilgili enstitünün yö-
netim kurulu kararıyla kesinleşir. Öğrencinin danışmanı ilk yarıyılın başında atanabilir. Tez
danışmanı atanıncaya kadar öğrencinin danışmanlığını ilgili anabilim dalı başkanı yürütür. An-
cak tez danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur.

(2) Danışman o anabilim dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler; bunlar
bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde en yakın anabilim dalındaki profesör, doçent
ve yardımcı doçentlerden seçilir. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması
gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci
tez danışmanı atanabilir. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile ikinci tez danış-
manı yurt içi veya yurt dışında bulunan başka bir yükseköğretim kurumundan da atanabilir.

(3) Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu lisansüstü program için enstitü kurulu
kararıyla belirlenmiş dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygulamaları
belirler. Ders kayıt çizelgelerini, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını, tespit
edilen tez önerisini, tezini, ihtiyaç halinde izin, ek süre isteği gibi durumlarını zamanında ens-
titüye bildirir. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü müdürlü-
ğünce tespiti halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı görüşü alınarak öğrencinin tez danış-
manı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

(4) Tez danışmanının başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda öğrenci
ders safhasında ise yeni bir danışman atanır. Öğrenci, derslerini başarı ile tamamlamış ise da-
nışmanın isteğine bağlı olarak danışmanlık görevi devam edebilir.

(5) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gö-
rüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı de-
ğiştirilebilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Derslerini başarıyla tamamlayan, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğ-

renci, en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci ya-
rıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavları Ocak-Şubat ve Ha-
ziran-Temmuz aylarında yılda iki kez yapılır. Bu iki sınav dönemi dışında yeterlik sınavı ya-
pılmaz. Belirtilen süreler sonunda doktora yeterlik sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğ-
renci, izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sınavına girer.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yö-
netim kurulu tarafından onaylanan ve iki yıl süre ile görev yapan beş kişilik doktora yeterlik
komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Anabilim dalı başkanı, yeterlik komitesinin doğal
başkanıdır. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla en az üç asıl ve bir yedek üyeden oluşan sınav jürileri kurabilir. Jüri üyelerinden biri öğ-
rencinin danışmanı olmak zorundadır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı
ve sözlü sınav süreleri bir saatten az, iki saatten fazla olmaz. Bu sözlü sınav dinleyicilere açıktır.
Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
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(5) Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Bir sonraki dönemde yazılı
sınava tekrar girer. İkinci kez başarılı olamayan öğrenci, aynı jüri ile izleyen ilk sınav döne-
minde yeterlik sınavına girer.

(6) Yazılı sınavı başaran öğrenci sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde, aynı jüri ile
bir sonraki yeterlik sınav döneminde sadece sözlü sınava girer. Öğrencinin sözlü sınavda ba-
şarılı olamaması hâlinde aynı jüri ile izleyen ilk sınav döneminde sözlü sınavına girer.

(7) Doktora yeterlik komitesi tarafından, yeterlik sınavını başaran bir öğrenciden, ders
yükünü tamamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen
sürelerden sonra da toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla  yeni ders/dersler al-
ması istenebilir. İlave olarak alınacak bu ders/dersler başarılmak zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı olması duru-
munda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 44 – (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, belirlenen formata uygun olarak
hazırladığı tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite
üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine ilişkin
kararını salt çoğunlukla alır. Bu karar, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, dilediği takdirde yeni bir danışman ve tez konusu
seçilmesi için anabilim dalı aracılığı ile ilgili enstitüye başvurabilir. Bu talep, enstitü yönetim
kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atana-
bilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Raporları komite ta-
rafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci, anabilim dalı
önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile mevcut danışman veya farklı bir konuda yeni
bir danışman ile çalışmasına devam edebilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 45 – (1) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları

ilgili enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önün-
de sözlü olarak savunmak zorundadır.
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(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri,
en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi ve diğeri öğrencinin aynı veya
yakın anabilim dalından olmak üzere beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. İkinci tez danışmanı
olan tezler için jüri yedi asıl, iki yedek üyeden oluşur ve ikinci tez danışmanı da jüri üyesi
olarak atanır. Ancak, o anabilim dalı için yeterli jüri üyelerinin olmaması halinde jüri beş kişi-
den oluşur ve ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. İlgili enstitü, öğrenciden jürinin oluştu-
rulabilmesi için nitelikleri ilgili enstitü uygulama esasları ile belirlenen bir yayını/çalışmayı
enstitüye teslim etmesini isteyebilir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru – cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Sınav süresi bir saatten az, iki
saatten fazla olmaz.

(4) Tez jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili iş-
lemler ilgili enstitünün uygulama esaslarına göre yürütülür.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili 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 tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans
derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde
bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.

Doktora diploması
MADDE 46 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer şartları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Programın amaç ve kapsamı
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek
öğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası
Kurulun önerisi üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için toplam yir-
mi bir krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-
renciler için ise en az kırk iki kredilik ondört adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje,
resital konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne-
tim kurulu onayı ile diğer enstitü ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
de en çok 9 kredi seçilebilir.
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Süre
MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.
Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren öğrencilerden; yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler en erken altıncı yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler en erken sekizinci
yarıyılın bitiminde tez, sergi veya proje çalışmasını teslim edebilir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için altı yarıyıldır. Kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, başarısız ol-
dukları derslerden başarılı olmak zorundadır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya
proje çalışmasını 1 inci fıkrada belirtildiği üzere altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş
olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye
ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini,
sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere
ek süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje
çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenim-
lerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazır-
lama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı
olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 49 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders ve uygulama

seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ens-
titüye önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışmanın, öğ-
rencinin kaydının yapıldığı ilk yarıyılın başında olmak üzere, en geç dördüncü yarıyılın sonuna
kadar atanması zorunludur.

(2) Danışman o anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler; bunlar
bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde en yakın anasanat dalındaki profesör, doçent
ve yardımcı doçentlerden seçilir. İkinci tez danışmanının en az doktora veya sanatta yeterlik
derecesine sahip olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerek-
tirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
teklifi ile ikinci tez danışmanı yurt içi veya yurt dışında bulunan başka bir yükseköğretim ku-
rumundan da atanabilir.

(3) Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu lisansüstü program için ilgili enstitü
kurulu kararıyla belirlenmiş dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygula-
maları belirler, ders kayıt çizelgelerini, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını,
tespit edilen tez, sergi veya projesini veya bitirilen tez, sergi veya projesini, ihtiyaç halinde
izin, ek süre isteği gibi durumlarını zamanında ilgili enstitüye bildirir. Bu faaliyetlerdeki ak-
saklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü müdürlüğünce tespiti halinde anasanat dalı
başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından
değiştirilebilir.
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(4) Tez danışmanının başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda ilgili
enstitü yönetim kurulu onayı ile bu danışmanlığı devam edebilir.

(5) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili
enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 50 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, ilgili enstitünün tez
yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğ-
retim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı olan tezler için jüri yedi asıl
iki yedek üyeden oluşur ve ikinci tez danışmanı da jüri üyesi olarak atanır. Ancak, o anasanat
dalı için yeterli jüri üyelerinin olmaması halinde jüri beş kişiden oluşur ve ikinci tez danışmanı
jüri üyesi olamaz. İlgili enstitü, öğrenciden jürinin oluşturulabilmesi için nitelikleri ilgili enstitü
uygulama esasları ile belirlenen bir yayını/çalışmayı enstitüye teslim etmesini isteyebilir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru – cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Sınav süresi bir saatten
az, iki saatten fazla olmaz.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay
içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.
Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye
yeni tez danışmanı atanarak yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik
programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yö-
netmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan, yeterlik çalışmasını en

geç bir ay içinde enstitüye teslim eden ve çalışması şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sa-
natta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Tez teslimi ile ilgili şekil şartları ilgili enstitü yö-
netim kurulunca belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat da-
lındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Danışman değişikliği
MADDE 52 – (1) Lisansüstü öğrencilerin danışmanları; ölüm, emeklilik, başka üni-

versiteye naklen atanma, uzun süreli yurt dışında görevlendirilme, uzun süreli hastalık ve ben-
zeri durumlarda veya ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve gerekli ise danışmanın görüşü de alınarak, iste-
nildiği takdirde, başlanılan çalışmalar devam ettirilecek şekilde ilgili enstitü yönetim kurulunca
değiştirilebilir.
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Muafiyet
MADDE 53 – (1) Öğrencilerin, daha önce Üniversite içi veya Üniversite dışı lisansüstü

programda başarılı oldukları derslerden muaf olarak değerlendirilebilmeleri için, ilgili enstitü
müdürlüğüne muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile
ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı yarıyılın ikinci haftasının sonuna ka-
dar yapılır. Muafiyet isteği, ilgili anabilim/anasanat dalı görüşüne istinaden ilgili enstitü yöne-
tim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanarak intibakı yapılır. Muafiyet talebi ilgili enstitü
yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu
derse/derslere devam eder.

(3) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; mua-
fiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde
belirlenen harf notlarından yüksek lisans için en az CC harf notu veya karşılığı, doktora için
en az CB harf notu veya karşılığı olması gerekir. Lisansüstü programlarda başarılı/başarısız
olarak değerlendirilen ders/dersler için en az CC/CB harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı
olanlar bu derslerden muaf sayılabilir.

(4) Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı
derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine iş-
lenir.

(5) İlgili enstitü yönetim kurullarınca muafiyetleri uygun görülen dersler, not döküm
belgesinde M harf notu ile gösterilir.

(6) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslerden muaf olabilmesi için, der-
si alıp başarılı olduğu tarihten itibaren üç yıldan fazla bir süre geçmemesi gerekir.

Mazeretler, kayıt dondurma ve kayıt sildirme
MADDE 54 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış ol-

mak şartı ile yarıyılın ilk on iş günü içinde yapılır. Ancak bir eğitim-öğretim yılı kayıt dondur-
mak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler başvuru-
larını ders kayıt süresi içinde yapar. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sü-
renin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olmaz. Haklı ve geçerli
nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabi-
lir.

(2) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi
ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt donduru-
labilir. Bu süreyi aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle,
öğrenime devam edip edemeyeceklerine ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

(3) Ruhsal bozukluklar dışındaki sağlık raporu ile belgelenmiş sağlık sorunları nede-
niyle kayıt dondurmada süre aranmaz.

(4) Öğrencinin askere alınması veya tutuklu olması durumunda, müracaat etmeleri ha-
linde ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı
dondurulur.

(5) Yurt dışına gitme, doğal afet ve benzeri durumlarda veya ilgili enstitü yönetim ku-
rulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, lisansüstü öğrencilerine en fazla iki yarıyıl olmak
üzere, enstitü yönetim kurulunca kayıt dondurma hakkı tanınabilir.
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(6) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara gire-

mez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

(7) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, bir dilekçe ile ilgili enstitüye baş-

vurusunu yapar ve ilgili enstitü tarafından kaydı silinir.

Disiplin

MADDE 55 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde,

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Öğretim elemanı ve idari personel niteliğini taşıyan öğrenciler hakkında ise,

21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yö-

netici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato ve enstitülerin kurul ve yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 57 – (1) 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2/6/2007 tarihinden önce lisansüstü eğitim ve öğretime baş-

lamış olup, henüz sanatta yeterlik ve doktora yeterlik sınavlarına girebilmek için gereken ya-

bancı dil sınavlarını vermemiş olan öğrencilerin; ÜDS veya KPDS sınavlarından en az 50 puan,

uluslararası nitelikteki TOEFL-CBT’den 170-172 puan, TOEFL-PBT’den 497-499 puan veya

IELTS’den her bölümden en az 3,5 puan almış olması gerekir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kayıt yaptıran öğrenciler; bu Yönet-

meliğin 57 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini

sürdürürler. Bu öğrencilerden talep edenler bu Yönetmelikle sağlanan haklardan enstitü yönetim

kurulu kararıyla yararlanabilirler.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce kayıtlı olan öğrencilerden; merkezî ya-

bancı dil yeterlik sınavında başarısız olan sanatta yeterlik/doktora adayları, daha önce lisansüstü

eğitim sürecinde yabancı dil hazırlığı almayanlar Üniversitenin yabancı dil merkezince açılacak

yabancı dil hazırlık programına kaydolabilirler veya kendi istekleri ile yabancı dil hazırlık için

izinli sayılabilirler. Bu öğrenciler merkezî yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra

eğitimlerine bu Yönetmeliğe bağlı olarak devam ederler.

(4) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz

yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Celal Bayar Üniversitesinden:
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon

Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, amaçlarına, organlarına, organların gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik; Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görev-
lerine 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) Birim: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen

konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan birimleri,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
ç) Müdür: Merkezin müdürünü,
d) Müdür Yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,
e) Rektör: Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Celal Bayar Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 − (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin sosyal, bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artır-

mak.
b) Yurt içinden ve yurt dışından proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve bi-

rimlere duyurmak.
c) Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi ya da gruplar arası iletişim ve koordi-

nasyonu sağlamak.
ç) Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak.
d) Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık

ve bilgilendirme hizmetleri vermek.
e) Proje yönetimi süreçlerini izlemek.
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f) Kariyer planlaması ve akademik gelişimi desteklemek.
g) Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesini

sağlamak.
ğ) Üniversite-kamu ve özel sektör işbirliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslar-

arası kalkınma çerçevesinde ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye ak-
tarımını hızlandırmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 − (1) Merkez; proje geliştirme, koordinasyon ve danışmanlık, eğitim ve bi-

limsel toplantılar, proje takibi, proje duyuru ve tanıtım faaliyetleri alanında ve başta üniversi-
teler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşlar
ile işbirliği içinde ulusal ve uluslararası düzeyde aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür:

a) Proje geliştirme, koordinasyon ve danışmanlık alanında yürütülecek olan faaliyetler
şunlardır:

1) Üniversitenin yürütücü, ortak, iştirakçi ve benzeri şekilde yer aldığı projelerin baş-
vuruları, yürütülmesi, finans kaynakları ve proje ortaklarıyla yapılacak yazışma ve toplantıların
organizasyonunu ve/veya takibini yaparak, proje yürütücüsü ile proje ortakları arasında Rek-
törlük adına koordinasyon desteği sağlamak.

2) Üniversite adına sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesini, idari kontrolünü
yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularının düzeltilmesini sağlamak,

3) Proje yönetimi süreçlerini izlemek, denetimlerde ihtiyaç duyulacak olan her türlü
sözleşme, harcama belgesi, ara ve final raporları, proje çıktıları ve benzeri belgelerin proje yü-
rütücülerince muhafaza edilmesini sağlamak.

4) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde gelişime katkıda bulunacak fikirleri proje-
lendirecek personeli desteklemek, bu projelerin uygulanabilmesi ve sürekliliğinin sağlanabil-
mesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği içinde olmak ve fon temin edilmesi ko-
nusunda çalışmalarda bulunmak.

5) Yurt içi ve yurt dışından Üniversiteye talepte bulunan kurum ve kuruluşlara, imza-
lanacak olan bir protokol dâhilinde proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri ko-
nusunda kurumsal danışmanlık hizmetleri sunmak.

6) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda danışmanlık birimleri
oluşturmak.

7) Sanayi, Ar-Ge ve teknik içerikli projelerin Celal Bayar Üniversitesi Sanayi İşbirliği
Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezine (ÜSİTEM) yönlendirilmesini, projeyle ilgili ge-
rekli desteğin verilmesini sağlamak.

8) Üniversite öz kaynakları dışında bulunan fon kaynaklarına yapılan tüm proje baş-
vurularının kayıt altına alınmasını sağlamak, gerekli istatistiki verileri oluşturmak.

9) Üniversitede yürütülmekte olan Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Projelerinin ista-
tistiki veri tabanını oluşturmak ve ilgili koordinasyonu sağlamak.

10) Üniversite öğretim elemanlarının uzmanlık alanına yönelik proje yürütücüsü, da-
nışmanı ve araştırıcısı havuzu oluşturmak.

b) Eğitim ve bilimsel toplantı kapsamında yürütülecek olan faaliyetler şunlardır:
1) Üniversite öğretim elemanları ve öğrencileri başta olmak üzere, talep halinde kamu

kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşların proje hazırlama, uygulama ve
değerlendirme kapasitelerini artırmak amacıyla proje döngüsü yönetimi alanında eğitim faali-
yetlerinde bulunmak.

2) Merkezin çalışma alanına giren konulara yönelik ulusal ve uluslararası etkinliklerde
Üniversitenin temsil edilmesini sağlamak.
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3) Merkezin çalışma alanına giren konularla ilgili olarak panel, konferans, çalıştay, se-
miner, sempozyum, tanıtım etkinlikleri, kongre, proje pazarı gibi bilimsel toplantılar düzenle-
mek ve bu amaçla konuyla ilgili proje uzmanlarını, proje finansman kuruluşlarının teknik tem-
silcilerini ve akademisyenleri bu çalışmalara davet etmek.

4) Merkez ile Üniversitenin diğer birimleri arasında işbirliği kurmak ve ortak çalışmalar
yapmak.

5) Merkezin çalışmaları ve Üniversitenin dâhil olduğu projelerle ilgili rapor, tanıtıcı
broşür, katalog, tanıtım filmi ve benzeri dokümanlar hazırlamak, araştırma ve uygulama so-
nuçlarını yayınlamak ve ilgili kesimlere dağıtımını sağlamak.

c) Merkezin diğer faaliyetleri şunlardır:
1) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili yıllık istatistik tutmak.
2) Üniversite mensupları ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında gö-

rev yapan personelin ilgi ve uzmanlık alanlarına giren projelerde görev almaları için teklif ve
önerilerde bulunmak.

3) İç ve dış kaynaklı proje teklif çağrılarını ilgili kesimlere duyurmak.
4) Hedef kitlesi geniş projelere kamuoyu ilgisini ve desteğini artırmak, basını ve ilgili

kesimleri bilgilendirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmak.
5) Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli sos-

yal etkinlikler düzenlemek ve ödüller vermek amacıyla Rektörlüğe teklifte 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; Merkezin faaliyet alanına giren konularda araştırma ve yayın

çalışmalarında bulunmuş, yurt içi ve yurt dışı proje deneyimine sahip Üniversitenin kadrolu
öğretim elemanları arasından üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten
Müdür tekrar görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü süresinden önce gö-
revden alabilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda
yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, ça-
lışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetimi ve denetiminden Rektöre
karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 − (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,

yazışmaları yapmak ve yaptırmak.
ç) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık bütçe önerilerini ve yıllık faaliyet raporunu

Rektöre sunmak.
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Rektörün

onayına sunmak.
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e) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma birimlerinde görevlendirilmek üzere per-
sonel seçimini yapmak ve Rektörün onayına sunmak.

f) Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Üniversite dışı kaynaklı
projelerin yönetiminin ilgili sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje
kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi
akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini
sağlamak.

g) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık ça-
lışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

ğ) Merkeze yapılan proje başvurularını değerlendirmek ve Rektörlüğe sunmak.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 − (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve Müdürün yokluğunda

yerine vekalet etmek üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün teklifi
üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcılarının
görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcıları yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 − (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi

üzerine, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye
olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi
dolmadan ayrılan ya da boşalan veya kesintisiz altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen
üyelerin yerine yenileri aynı usulle görevlendirilirler.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az yılda iki defa toplanır. Yönetim
Kurulu, üyelerin talepleri doğrultusunda ve Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak da top-
lanabilir. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç defa üst üste katılmayan üyenin
görevi sona erer.

(4) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 − (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan

önerileri karara bağlamak.
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık bütçe önerilerini ve faaliyet raporlarını inceleyerek

Rektöre sunulmak üzere karara bağlamak.
c) Araştırma, eğitim ve diğer etkinlik programları, projeler ve Merkez faaliyetlerinin

tanıtım çalışmaları, mali destek ve yayım konularına ilişkin esasları belirlemek ve karara bağ-
lamak, Merkez bünyesinde yürütülen danışmanlık, proje ve benzeri hizmet bedellerini belirle-
mek.

ç) Merkezin gelirlerini artırıcı girişimlerde bulunmak, bu amaçla gerekli önlemleri al-
mak, gelir dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre belirlemek.

d) Bu Yönetmelik uyarınca verilecek ödülleri tespit etmek üzere oluşturulacak komis-
yon üyelerini belirlemek.

e) Danışma Kurulu üyelerinin seçimini yapmak.
f) Üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını

belirlemek ve protokol taslaklarını hazırlamak.
g) Yıllık faaliyet değerlendirmesi yaparak sonraki yıllar için strateji geliştirmek.
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Danışma kurulu
MADDE 13 − (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin akademik personeli ile istekleri ha-

linde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında çalışan ve Merkezin faaliyet alanına
giren konularda tecrübeli kişiler arasından seçilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rek-
tör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen en az beş ve en fazla yirmi üyeden oluşur. Da-
nışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden aynı yöntemle seçilir
ve görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine yenileri seçilir. Danışma Kurulu
toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayanların üyeliği düşer. Danışma Kurulunda
yer alan Üniversite akademik personeli üye sayısı, toplam üye sayısının yarısından az olamaz.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 14 − (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programını değerlendirmek, bir sonraki yıla ait çalışmalar

ile ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunmak ve bu projelerin

gerçekleştirilmesine yönelik ilgili kişi ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı ol-
mak.

c) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konula-
rındaki durumlarını değerlendirip önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler
MADDE 15 – (1) Birimler, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere

gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.
(2) Birimler, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları,

Merkez çalışanları ve gerekli durumlarda kurum dışından konusunda uzman kişilerden oluş-
turulur. Yönetim Kurulu, her birimden bir kişiyi birim sorumlusu olarak görevlendirir. Merkez
birimlerinin görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan birim,
gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunar.

Personel ihtiyacı
MADDE 16 − (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez faaliyetleri ve araştırmaları kapsamında alınan her türlü teç-

hizat, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Celal Bayar Üniversitesinden:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi Rehberlik ve Psi-

kolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları ve or-

ganlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Celal Bayar Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Da-

nışma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organla-

rının 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 (CBÜ-PDREM): Celal Bayar Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları ve Organları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; öğrencilerin zihinsel, duygusal, sosyal potansiyelinin

farkına varabilmesi; bu potansiyeli ve çevresindeki kaynakları verimli kullanabilmesi için ko-

ruyucu ve önleyici, konsültasyon ve gerektiğinde müdahaleye yönelik ruh sağlığı hizmetleri

vermek, Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine

katkıda bulunmak, toplum ruh sağlığını geliştirmek ve toplumsal kalkınmaya destek olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacını gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki alanlarda

faaliyette bulunur:

a) Yurt içinde ve yurt dışında, psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili her konuda

uygulama, araştırma, inceleme yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık yapmak ve eğitimler

sunmak,
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b) Öğrencilere ve Üniversite çalışanlarına yönelik psikolojik danışma ve rehberlik ko-
nusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempoz-
yumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

c) Yapılan çalışmaların etkisini incelemek amacıyla ölçme ve değerlendirme tekniklerini
kullanmak,

ç) Hedef kitlenin ihtiyacını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak, ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesi için toplum kaynaklarını araştırmak ve bu kaynakların etkili bir bi-
çimde kullanılmasını sağlamak, bu tür hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yap-
mak,

d) Bireysel ve grupla psikolojik yardım sağlamak,
e) Eğitim ve gelişim programları düzenlemek,
f) Üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışması yapmak, öğren-

cileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek,
g) Kendini tanıması, kişisel, sosyal, ailesel ve akademik başarısızlık sorunlarını çöz-

mesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli uyum
sağlaması, gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesi amacıyla öğrencilere psikolojik danışma ve
rehberlik hizmeti sunmak,

ğ) İhtiyaç duyan ve başvuran öğrencilere karşılaştıkları eğitsel, mesleki ve iş seçimine
ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için istihdam olanakları hakkında bilgi sun-
mak, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak, onları yönlendirmek,

h) Öğrencilerin, kişiler arası iletişim becerileri kazanmalarına yönelik çalışmalar yap-
mak,

ı) Öğrencileri alkol, sigara, uyuşturucu madde ve benzeri riskli davranışlardan koru-
maya yönelik psikoeğitim programlar geliştirmek ve uygulamak.

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin ilgili bölüm öğretim üyeleri arasından Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün
altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, Üniversitenin Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili bölüm öğretim elemanları
arasından en az bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına
sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekalet eder. Müdürün
görev süresi bitince, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık yapar. Yönetim Kurulunun
aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular. Uygulanan programlara ve faaliyet-
lere ilişkin koordinasyonu sağlar. Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait ça-
lışma programını düzenler ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına
sunar.
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Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili bö-

lümlerden Rektör tarafından belirlenen ve dördü öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden

oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üye yerine, aynı yöntemle

yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Mü-

dürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu,

Merkezin uygulamaları ile ilgili kararları alır. Bir eğitim öğretim yılında hangi hizmetlerin ve-

rileceğini ve yapacağı tüm etkinlikleri tespit eder, uygun yerlerde ilanını sağlar. Eğitim hiz-

metleri sürekli olup, mesai saatleri dışında resmi tatillerde ve yaz aylarında da devam edebilir.

Yönetim Kurulu, hizmet için görev alacakları belirler. Ayrıca; hizmet alacak kişi ve kuruluşların

eğitim ücretleri ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda görevlilere yapılacak

ödemeleri tespit eder.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet ra-

porunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki

döneme ait çalışma programını düzenler. Bu Yönetmelikte anılan programlar sonunda verilecek

başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önerir.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu: Rektör tarafından Üniversite içinden görevlendi-

rilen toplam onbir üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden

görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi

doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kere toplanır ve oy çok-

luğu ile karar alır. Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bu-

lunur ve istişarî nitelikte görüş bildirir. Toplantılarda Merkez çalışmaları değerlendirilir, öneriler

geliştirilir ve bir sonraki çalışma yılına ait program değerlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkez bünyesinde düzenlenen etkinlikler sonunda verilecek ba-

şarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önerir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, ve Müdürün önerisi üzerine Rektör ta-

rafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenci kaydı,

eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin genel esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenci kaydı, eğitim-

öğretim, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): AKTS, öğrencilerin yurt içinde ve yurt dı-

şında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumun-

dan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Çift ana dal: Şartları Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen ve başarılı öğrencilerin,

üniversite bünyesinde iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma

alabilmesini sağlayan programını,

c) Danışman: Eğitim-öğretim ders alma işlemleri gibi konularda öğrenciye yardımcı

olması için görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) Ders kaydı: Bir öğrencinin her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre

içinde gerekiyorsa öğrenim harcını yatırıp, alması gereken dersleri seçerek danışmanına onay-

latmasını,

d) GNO (Genel Not Ortalaması) Değeri: Öğrencinin ilgili birime kayıt olduğu andan

itibaren bulunduğu zamana kadar aldığı ve sayısal değeri olan her bir dersin kredi değeri ile o

dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam

kredi değerine bölünmesi ile elde edilen not ortalamasını,

e) İkinci Öğretim: Normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan örgün öğretimi,

f) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yük-

seköğretimi,

g) Ön lisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az dört yarıyıllık bir programı kap-

sayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil

eden bir yükseköğretimi,

ğ) Özel öğrenci: Başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken öğrenimini sağlık ve

benzeri sebeplerle Cumhuriyet Üniversitesinde sürdürmek isteyen öğrenci veya başka üniver-

sitelerde öğrenim görmeleri uygun görülen Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerini,
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h) Rektörlük: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünü,

ı) Senato: Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

j) Yan dal: Bir diploma programına kayıtlı olup, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen

şartları taşıyan öğrencinin, Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli

bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yan

dal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,

k) Yaz Öğretimi: Yükseköğretim Kurulu ile Cumhuriyet Üniversitesinin belirlediği

mevzuat hükümlerine göre yaz aylarında yapılan öğretimini,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kayıt işlemleri

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kayıt ve kabul için aşağıdaki koşullardan birinin gerçek-

leşmesi ve Rektörlükçe ilan edilen süre içinde istenilen belgelerle başvurulması gerekir:

a) Üniversiteye giriş için yapılan sınavda yeterli puan almış olmak,

b) Ön kayıtla veya özel yetenek sınavı ile öğrenci kabulünde yeterli puana sahip olmak,

c) Yatay ve dikey geçiş için öngörülen koşullara sahip olmak,

ç) Yabancı uyruklu öğrenci kayıtlarında, ilgili mevzuat ile Rektörlük tarafından belir-

lenen ilke ve şartlara sahip olmak.

(2) Kesin kayıt işlemleri  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Rektörlük

tarafından saptanan belgeler ve belirlenecek esaslara göre bizzat öğrenci tarafından yaptırılır.

Ancak belgelenmiş bir mazereti olanların kayıtları noter onaylı vekâletname verilen kişilerce

yaptırılabilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul

edilir. Eksik belgeler ile kayıt yapılmaz. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını

kaybeder.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı öğretim birimlerine kurum içi ve kurumlar arası

yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan

Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine

ve Senato kararlarına göre düzenlenir.

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kabulü, 19/2/2002 tarihli

ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Li-

sans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hüküm-

lerine ve ilgili mevzuata göre yapılır. Bu konu ile ilgili uygulama esasları birimlerin ilgili ku-

rullarınca ve Senato tarafından belirlenir.
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Özel öğrencilik

MADDE 7 – (1) Başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken öğrenci değişim prog-

ramları, sağlık ve benzeri sebeplerle öğrenimlerini Cumhuriyet Üniversitesinde sürdürmek is-

teyen öğrenciler, aşağıdaki şartlar çerçevesinde Üniversiteye kabul edilirler:
a) Öğrencinin, kayıtlı olduğu üniversitenin senatosunun özel öğrenci olarak Cumhuriyet

Üniversitesinde öğrenim görmesine ve alacağı ders ve notların kabul edileceğine ilişkin olumlu
görüşünü içeren belge ile birlikte her yarıyıl/yıl başlangıcından en az dört hafta önce öğrenimine
devam etmek istediği eğitim-öğretim birimine başvurması,

b) Öğrencinin Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim görmek istediği bölüm kurulu ve
fakülte yönetim kurulunun öğrencinin kabulüne yönelik olumlu görüş bildirmesi,

c) Senatonun öğrencinin özel öğrencilik talebini kabul etmesi.
(2) Üniversiteye kabul edilen özel öğrenciler, Üniversitede öğrencilik haklarından ya-

rarlanamazlar. Bu öğrencilerin aldıkları dersler, kredileri ve başarı durumları kayıtlı oldukları
üniversiteye bildirilir.

(3) Öğrencilik statüleri devam etmek kaydıyla öğrenci değişim programları, sağlık ve
benzeri sebeplerle öğrenimine başka yükseköğretim kurumunda devam etmek isteyen Cum-
huriyet Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencileri; talep etmeleri, kayıtlı olduğu bölümün ka-
bulü, Senatonun uygun görmesi ve özel öğrenci olarak gitmek istediği üniversitenin senato-
sunca kabul edilmesi hâlinde özel öğrenci olarak diğer üniversitelere gidebilirler.

(4) Birinci fıkra gereğince öğrenci değişim programlarından yararlanan özel öğrenci-
lerin aldıkları derslerin kredilerinin toplamı, kayıtlı oldukları programın toplam kredisinin
1/3’ünü aşamaz. Değişim programlarından yararlanan özel öğrenciler katkı paylarını kayıtlı
olduğu üniversiteye öderler. Bu öğrenciler yaz okulundan ders almaları halinde ise yaz okulu
ücretini dersi aldıkları üniversiteye öderler.

(5) Üniversite öğrencileri, sağlık ve benzeri sebeplerle kayıtlı olduğu ve gitmek istediği
eğitim-öğretim birimlerinin yetkili kurullarının uygun görüşü ve Senato kararıyla öğrenimlerine
Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde aynı ya da eşdeğer bölüm veya programlarda devam ede-
bilirler. Bu öğrencilerin notları, kayıtlı oldukları asıl bölüm veya programa bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı eğitim-öğretim birimlerinde gündüz öğretimi ya-

pılır. Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun
onayı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, ikinci öğretim, yaygın öğretim, uzaktan öğretim ve açık
öğretim ile ilgili her türlü eğitim ve öğretim yapılabilir.

Muafiyetler
MADDE 9 – (1) Üniversitenin ön lisans/lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran

veya kurumlar arası yatay geçiş ve dikey geçişle kabul edilen öğrenci, daha önce aldığı ve ba-
şarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı tarih veya öğretim yılının/yarıyılın
başlamasından itibaren en geç iki hafta içerisinde ilgili bölüme transkripti ile başvurabilir. Mua-
fiyetler ve buna bağlı intibaklar ilgili Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Muafiyetten yarar-
lanan öğrencinin üst yarıyıldan ders alabilmesi için 20 nci maddedeki şartları taşıması gerekir.
Muafiyet ve intibak esasları Senato tarafından düzenlenir.
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Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere

iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyılın ders dönemi, ondört haftadan az olmamak üzere her yıl Se-

nato tarafından belirlenir. Resmî tatil günleri bu sürenin dışındadır. Gerekli hâllerde ilgili yö-

netim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri de ders yapılabilir. Her fakülte ve yüksekokul,

yıllık akademik takvimini yetkili kurullarında kararlaştırarak o yılın mayıs ayı başında Rek-

törlüğe bildirir. İkinci öğretim ve farklı staj gereksinimi olan eğitim-öğretim programları için

Senato kararıyla ayrı akademik takvimler düzenlenebilir.

Eğitim-öğretim süreleri

MADDE 11 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğre-

nimlerini 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

süreleri içerisinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanların, ilgili döneme ait öğrenci

katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek 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. Öğrenimini azami süreler içerisinde

başarı ile tamamlayarak mezun olamayanların, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını veya öğ-

renim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam için kayıt yaptırmaları gerekir. Bu

durumda olanların, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yarar-

landırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süreler hariç kayıt yenilenmeyen dönemler

program süresi ve azami öğrenim süresinden sayılır.

Öğretim dili

MADDE 12 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Çeşitli öğretim programlarıyla

ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla ve ilgili fakülte veya yük-

sekokul kurulu kararıyla dersler, gerekli görüldüğü ölçüde yabancı dille verilebilir.

Öğretim birimi-kredi

MADDE 13 – (1) Üniversitede dersler kuramsal ve/veya uygulamalı olarak yürütülür.

Öğretim birimi kredidir. Bir ders hem kuramsal, hem de uygulamalı olabilir. Dersin kredisi ku-

ramsal ve uygulamalı saat kredilerinin toplamından oluşur. Bu kredinin karşılığı olarak her öğ-

retim birimi kendi programlarına uygun AKTS dönüşümünü belirleyerek Senatonun onayına

sunar.

Çift anadal programı

MADDE 14 – (1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-

ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması

Esaslarına İlişkin Yönetmelikte öngörülen koşulları sağlayan öğrenciler, ilgili birimin kurul

kararı ve Senatonun onayıyla Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders

alıp, iki ayrı diploma alabilirler.
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Yandal programı
MADDE 15 – (1) Üniversitenin bir diploma programına kayıtlı olup, Yükseköğretim

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte öngörülen
koşulları sağlayan öğrenciler, ilgili birimin kurul kararı ve Senatonun onayıyla Üniversite içinde
başka bir programdan sınırlı sayıda ders alarak yandal sertifikası alabilirler.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları
MADDE 16 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında

yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçeve-
sinde öğrenciler ilgili yönetim kurulunun uygun gördüğü bir süre yurt içi veya yurt dışındaki
üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları ve ikili anlaşmalar, Senato ve Yükseköğretim
Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Başarı Durumu

Ders kaydı işlemleri
MADDE 17 – (1) Öğrenim harcı yatırması gereken öğrenci ders kaydından önce harç

yatırır. Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde öncelikle alt ya-
rıyıllardan almadığı ve alıp başarısız olduğu dersler ile bulunduğu yarıyıldaki dersleri elektronik
ortamda seçer. Öğrenci seçtiği dersleri öğretimin başladığı ilk hafta içinde danışmanına onay-
lattırarak kaydını kesinleştirir. Süresi içinde ders kaydını kesinleştirmeyen öğrenci o yarıyıl
derslere ve sınavlara giremez. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrencinin bir yarıyılda kayıt yaptıracağı haftalık derslerin toplamı 36 saati geçe-
mez. Bitirme ödevi/tezi ve 2547 sayılı Kanunun  5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ben-
dinde belirtilen dersler ile enformatik dersleri bu sınırın dışındadır.

Kayıt dondurma
MADDE 18 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerle öğrenime devam edemeyecek öğrenciler,

başvurdukları takdirde ilgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurulunca bir veya iki yarıyıl kayıt
dondurabilirler. Bu süre sonunda öğrencinin, haklı ve geçerli nedeni devam ediyorsa ilgili yö-
netim kurulunca tekrar bir veya iki yarıyıl kayıt dondurabilir. Ancak kayıt dondurma üst üste
iki defadan fazla olmaz. Bu süreler eğitim-öğretim süresine dâhil edilmez.

Dersler ve stajlar
MADDE 19 – (1) Fakülte ve yüksekokul kurulları, Yükseköğretim Kurulu tarafından

belirlenen ilkelere göre; programlarındaki dersler, uygulamalar ve stajlarla ilgili düzenlemeleri
yapar ve Senatonun onayına sunar.

(2) Bir öğrenci almış olduğu herhangi bir seçmeli dersten başarısız olduğu takdirde,
isterse bunu izleyen yılda/yarıyılda ilgili yönetim kurulu kararıyla başka bir seçmeli ders ala-
bilir.

Üst yarıyıldan ders alma
MADDE 20 – (1) Önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı genel not

ortalaması 3.00 ve üstünde olan öğrenciler, danışmanının olumlu yazılı görüşü ve ilgili kurul-
ların onayı ile üst yarıyıllardan veya varsa yaz okulundan ders alarak bu Yönetmelikte belirtilen
normal öğretim sürelerinden daha kısa sürede mezun olabilirler. Üstten alınacak derslerin kredi
tutarı, bulunulan yarıyılın kredi miktarının 1/3’ünü aşamaz.
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Bitirme ödevi/tezi hazırlama
MADDE 21 – (1) Fakülte ve yüksekokullarda öğrencilere bitirme ödevi/tezi yaptırılıp

yaptırılmayacağına ilgili yönetim kurulları karar verir ve uygulama esaslarını Senato belirler.
Danışman
MADDE 22 – (1) Her öğrenci için; eğitim-öğretim ders seçimi ve kaydı ve benzeri ko-

nularda ve karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ilgili yönetim kuru-
lunca bir danışman görevlendirilir. Danışmanların görevlerine ilişkin ilkeler Senato tarafından
belirlenir.

Devam zorunluluğu ve ders tekrarı
MADDE 23 – (1) Her öğrenci teorik derslerin en az %70'ine, uygulamaların en az

%80'ine katılmak zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, o dersin yarıyıl/yılsonu
sınavına giremez. Ancak folklor, sportif, kültürel, bilimsel etkinlikler gibi alanlarda üniversiteyi
temsil eden ve milli takımların sportif müsabakalarına, hazırlık çalışmalarına katılan öğrenci-
lerin görevli oldukları süre bu koşulun dışında tutulur.

(2) Ders sorumluları ad okuyarak, imza toplayarak veya bir başka yöntemle yoklama
yapar. Bu yoklamalar en az iki yıl saklanır.

(3) Alt yarıyıllardan devam zorunluluğu olan dersleri alan öğrenciler, birinci öğretim
ile ikinci öğretim programları arasında geçiş hariç ders saatlerinde çakışma olması ve aynı
derslerin aynı birimin başka programlarında açık olması durumunda ders sorumlularının uygun
görüşü ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile saati çakışmayan derse devam edebilirler ve bu
dersin sınavlarına girebilirler. Bu derslerden aldıkları notlar sorumlu olduğu dersler için geçerli
kabul edilir.

(4) Sağlık raporu sunulması veya herhangi bir başka mazeret belirtilmesi devam zo-
runluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) Öğrenci, başarısız olduğu ders/dersleri, tekrar alır. Devamsızlık nedeniyle yarıyıl/yıl-
sonu sınavına giremeyen öğrenci derse devam etmek ve açılacak ara sınavlara katılmak zo-
rundadır. Daha önce devam yükümlülüğünü yerine getiren ancak başarısızlık nedeniyle ders
tekrarı sırasında ara sınava katılmayan öğrencinin bir önceki aldığı ara sınav notu geçerlidir.
Devam alıp başarısız olduğu dersi tekrar eden öğrenci ara sınava girmesi hâlinde aldığı son
ara sınav notu geçerlidir.

(6) Uygulamalı derslerde devam şartını yerine getirip, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sı-
navında başarısız olan öğrencilerin bu derslerin bir sonraki yıl tekrarında devam şartı aranıp
aranmayacağı fakülte ve yüksekokulların kurul kararları ile düzenlenir.

Sınavlar
MADDE 24 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret

sınavı, tek ders sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere altı türlüdür. Bu sınavlar; yazılı sözlü
veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav tarihleri ilgili dekanlık,
yüksekokul müdürlüğü veya ilgili bölümler tarafından sınavlardan en az bir hafta önce ilan
edilir. Gerekli hâllerde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de
sınav yapılabilir. Sözlü sınavlar tutanakla tespit edilir. Sınav evrakları en az iki yıl saklanır.

a) Ara Sınav: Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir derse ait uygu-
lamaların ara sınav yerine geçip geçmeyeceği ilgili birim kurulu veya yönetim kurulu kararıyla
belirlenir.
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b) Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı (Final Sınavı): Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavı, o dersin ta-

mamlandığı yarıyıl/yılsonunda yapılır. Yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için devam koşu-

lunun yerine getirilmesi ve varsa uygulamalardan başarılı olunması zorunludur.

c) Bütünleme Sınavı: Yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı elde eden ancak sınava gir-

meyen veya girip başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı ya-

rıyıl/yılsonu sınavı yerine geçer. Yarıyıl sonu sınavında DD ve DC notu alanlar da bütünleme

sınavına girebilirler. Bu durumda bütünlemede alınan not geçerlidir.

ç) Mazeret Sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavına giremeyenlerden sınavları

takip eden 7 gün içinde başvuranlardan mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlere

ara sınav için mazeret sınavı hakkı verilir. Bu öğrenciler ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde

ilgili birim, dekanlık, yüksekokul müdürlüğü tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar.

Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

d) Tek Ders Sınavı: Mezuniyet aşamasına gelmiş tek dersten başarısız olan öğrencilere

her yarıyılın sonunda dersin açıldığı döneme bakılmaksızın tek ders sınav hakkı verilir. Yaz

okulunda ders alıp mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere eylül ayında tek ders sınav hakkı

verilir. Bu sınavın değerlendirilmesinde ara sınav notu hesaba katılmaz. Bu sınavda asgari

geçer not 100 üzerinden 60 puandır.

e) Muafiyet Sınavı: Senato tarafından belirlenen veya uygun görülen dersler için ilgili

birimlerce muafiyet sınavları açılır. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az 60/100

veya (CC) harf notunun alınması gerekir. Bu sınavlarda alınan notlar akademik ortalamaya dâ-

hil edilir. Bir veya iki yabancı dil eğitimi veren bölümlerde muafiyetin alt sınırı 70 ve eşdeğeri

bir puandır.

(2) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan beden

eğitimi ve güzel sanatlar dersi için ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavı yapılmaz. Başarı durumu

öğrencinin yıl içindeki etkinliklerine göre başarılı/başarısız şeklinde belirlenir.

(3) Öğrenciler; sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile

istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınavlarda kopya çeken veya

kopya çekme girişiminde bulunan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 25 – (1) Öğrenci, sınav sonuçları hakkındaki yazılı itirazını sonuçların ila-

nından sonra en geç üç iş günü içinde ilgili birime yapabilir. Bu itiraz, ders sorumlusuna iletilir;

maddi hata varsa gerekli not düzeltilmesi yapılır.

Ders başarı notu

MADDE 26 – (1) Fakülte ve yüksekokullar ilgili kurullarının kararı ve Senatonun ona-

yıyla mutlak veya bağıl değerlendirme sistemi (BDS) uygulayabilirler. Mutlak veya bağıl de-

ğerlendirme sistemi uygulaması ile ilgili esaslar Senato tarafından hazırlanan yönerge ile tespit

edilir.

(2) Yarıyıl/yılsonu sınavı sonunda bir dersten başarılı sayılmak için hesaplanan notun

en az CC olması gerekir.
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Notlar ve dereceler
MADDE 27 – (1) Bağıl değerlendirme sistemi uygulayan eğitim birimlerinde ders ba-

şarı notları aşağıdaki çizelgeye göre verilir:

(2) Buna göre;
a) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış

sayılır. Bir dersten DC ve DD notlarından birini alan öğrenci ise o dersi şartlı başarmış sayılır.
b) Bir dersten FF notu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.
c) Yarıyıl/yıl içinde bir dersten devam alamayan öğrenciye DZ notu verilir. Bu not öğ-

retim elemanınca yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilan edilir. DZ notu verilen öğrenci yarıyıl/yıl-
sonu sınavına giremez ve devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır. Devamsız olunan dersin ara
sınav notu geçersizdir.

ç) Yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye ara sınav notlarına ve
yarıyıl/yıl içi çalışmalarına bakılmadan GR notu verilir. GR notu alan öğrenci ara sınavdan ba-
şarısız sayılır.

d) YT notu, kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.
e) YZ notu, kredisiz derslerde başarısızlık notu olarak verilir.
f) MU notu, muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciye verilir. Öğrencinin muaf olduğu

derslerin varsa sayısal değeri ortalama hesaplamalarında değerlendirmeye katılır.
g) UB notu, laboratuar, atölye, staj ve benzeri derslerde uygulamayı tamamlayamayan

öğrencilere verilir.
ğ) EN notu, yarıyıl/yılsonu sınavına girdiği hâlde, belgelenmiş ve geçerli bir nedenle

laboratuar, proje, ödev, staj ve benzeri yükümlülüğünü yerine getiremeyen öğrenciye verilir.
EN alan öğrenci, notların öğrenci işlerine teslim tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde
eksiklerini tamamlayarak belirli bir not almak zorundadır. Aksi hâlde EN notu kendiliğinden
FF notuna dönüşür. Ancak, uzun süre devam eden hastalık vb. hâllerde, bölüm başkanlığının
önerisi ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile EN notunun süresi sonraki kayıt
döneminin başına kadar uzatılabilir.

h) Herhangi bir dersin ham başarı notu elli (50/100) ve üzerinde ise ve bağıl değerlen-
dirme uygulandığında bu not geçmez notu alıyorsa, elli (50/100) ve üzerindeki notlar CC olarak
verilir.

ı) Mutlak değerlendirme sistemi uygulayan birimlerde ham başarı not ortalaması en az
50 (50/100) dir.
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i) 100’lük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden, Cumhuriyet Üniversitesine ya-
tay geçiş ile gelen öğrencilerin notları, Senato tarafından belirlenen dönüşüm çizelgesine göre
harfli notlara dönüştürülür.

j) YZ, DZ, GR ve UB notları, not belirtmeksizin başarısız olarak değerlendirilir.
k) Kopya çeken öğrencinin suçu sabit olması halinde notu FF olarak verilir.
Ders puanları ve akademik ortalama
MADDE 28 – (1) Fakülte ve yüksekokullarda her yarıyıl sonunda, öğrencilerin başarı

durumu genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Bu amaçla, öğrencinin ders kaydı yaptığı
ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpı-
larak bulunan ağırlıklı puanların toplamının, bu derslerin kredi toplamına bölünmesi ile GNO
bulunur. Not ortalamalarının hesabında işlem virgülden sonra iki hane yürütülerek yapılır. Ba-
şarı notları YT ile verilen beden eğitimi, güzel sanatlar gibi dersler, not ortalamalarının hesa-
bında dikkate alınmaz.

Başarı değerlendirmelerine ilişkin esaslar
MADDE 29 – (1) Öğrenciye lisans veya ön lisans diploması verilebilmesi için, öğren-

cinin ilgili bölümün öğretim planında öngörülen bütün derslerden başarılı olması ve GNO de-
ğerinin en az 2.00 olması gerekir. Tüm derslerden başarılı olduğu halde GNO değeri 2.00’dan
aşağı olan öğrenciler ders kaydı yapmak şartıyla öncelikle DD ve DC ile geçtikleri olmak üzere
başardıkları dersleri tekrar alıp GNO değerini yükseltmek zorundadırlar. GNO değeri 2.00 ve
daha yukarı olan öğrenciler de not yükseltmek için isterlerse başardıkları dersleri yeniden ala-
bilirler. Tekrarlanan tüm derslerde önceki nota bakılmaksızın alınan son not geçerlidir.

(2) Her öğretim yılı sonunda tüm derslerden başarılı olan ve GNO değeri 3.00-3.49 ara-
sındaki öğrenci onur öğrencisi listesinde, 3.50-4.00 arasındaki öğrenci ise yüksek onur öğrencisi
listesinde yer alır. Onur öğrencilerinin listesi her öğretim yılı sonunda fakülte dekanlığı/yük-
sekokul müdürlüğü tarafından ilân edilir. Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla bu öğrenciler
ödüllendirilebilir. Disiplin cezası alan öğrenciler, onur öğrencisi ve yüksek onur öğrencisi sa-
yılmaz ve ilân edilmez.

Tebligat
MADDE 30 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildir-
dikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmemiş bulunan
veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın
gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

İlişik kesme
MADDE 31 – (1) Aşağıdaki hâllerde Üniversitenin ilgili biriminin yönetim kurulu ka-

rarı ile öğrencinin ilgili fakülte veya yüksekokul ile ilişiği kesilir:
a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili yükseköğretim kurumun-
dan çıkarılma cezası almış olmak,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olmak,
c) Üniversiteden yatay geçiş yoluyla ayrılmak.
Mezuniyet
MADDE 32 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edil-

mesi için kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları, başarı
ile tamamlamış olması gerekir.
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Diplomalar
MADDE 33 – (1) Orta öğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kap-

sayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan meslek yüksekokulu programlarını başarı ile
tamamlayıp gerekli kredi yükünü sağlayan öğrenciler Ön Lisans Diploması almaya hak kazanır.

(2) Bir fakülte ve yüksekokulun ortalama dört yıl süreli eğitim-öğretim programının
mezuniyet için öngördüğü koşulları sağlayan öğrenciler Lisans Diploması almaya hak kazanır.

(3) Fakülte ve yüksekokullar tarafından verilecek diplomalar özel işaretler, renkler kon-
mak kaydıyla, ön lisans ve lisans düzeyinde Üniversitenin bütün yükseköğretim kurumlarında
müşterek olmak üzere düzenlenir.

(4) Öğrenciye istediği takdirde, diplomalar hazırlanıncaya kadar, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığınca hazırlanan, ilgili dekan veya müdürün imzasını taşıyan bir geçici mezuniyet bel-
gesi imza karşılığı elden verilebilir. Tıp Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yük-
sekokullarında mezuniyet tarihi sınav sonuçlarının ilan tarihinden sonraki gün olarak belirlenir.
Tıp Fakültesi ile staj gerektiren diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ise staj
bitimini izleyen gün mezuniyet tarihidir. Diplomalar öğrencinin kendisine veya kendisinin be-
lirlediği vekiline imza karşılığı elden verilir. Kaybedilmesi hâlinde diploma yerine geçmek
üzere, kaybetme nedeniyle verildiği belirtilerek Mezuniyet belgesi düzenlenir.

(5) Kayıtlı olduğu programı başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğ-
renciye diploma ile birlikte diploma eki verilir. Diploma eki öğrencinin öğrenimi süresince al-
mış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bilgi-
lerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine geçmez.

Sertifikalar
MADDE 34 – (1) Fakülte ve yüksekokullar Rektörün onayıyla, uzun ve kısa süreli kurs-

lar ve sertifika programları düzenleyebilirler. Bu programların bitiminde, verilen eğitimi belirten
ve diplomalarda bulunması öngörülen bilgileri ve imzaları taşıyan sertifikalar verilebilir.

Not dönüşüm tablosu
MADDE 35 – (1) Genel başarı notlarının 100’lük sistem veya 4’lük sisteme dönüştü-

rülmesinde kullanılacak not tablosu Senato tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda ilgili diğer mev-

zuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37 – (1) 21/7/1997 tarihli ve 23056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cum-

huriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze

Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin

birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı

tarafından yarıyıl sonu başarı notu olarak takdir olunur. Notlarla ilgili diğer hususlar, Senato

tarafından belirlenir. Puanlar ve bunlara karşılık gelen harf notları ile katsayıları aşağıdaki tab-

loda belirtilmiştir:

(2) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun en az

CC (2.00) olması gerekir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için takip ettiği programa ilişkin

genel not ortalamasının en az BB (3.00) olması gerekir. Teorik derslerde % 30, uygulamalı

derslerde % 20 devamsızlık yapan öğrenci yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez. Yarıyıl

sonu başarı notu NA olarak verilir. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında genel not

ortalaması, öğrencinin başarmış olduğu en yüksek yedi ders 21 kredilik miktara ait kredi ve

notların çarpılarak bu derslere ilişkin toplam krediye bölünmesiyle bulunan değerdir. Yedi ders

21 kredilik zorunlu ders yükünü başarılı olarak tamamlayan ve belirtilen akademik ortalamaları

sağlayan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri, başarısız oldukları ders veya derslerden

muaf sayılır. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise, genel not ortalaması, öğrencinin başarmış

olduğu en yüksek on ders 30 kredilik miktara ait kredi ve notların çarpılarak bu derslere ilişkin

toplam krediye bölünmesiyle bulunan değerdir. On ders 30 kredilik zorunlu ders yükünü

başarılı olarak tamamlayan ve belirtilen akademik ortalamaları sağlayan tezsiz yüksek lisans

Puan Yarıyıl Sonu Başarı Notu Katsayısı

90-100 AA 4.00

85-89 BA 3.50

80-84 BB 3.00

75-79 CB 2.50

70-74 CC 2.00

65-69 DC 1.50

60-64 DD 1.00

50-59 FD 0.50

49 ve aşağısı FF 0.00

Devamsız NA -

Başarılı p -

Başarısız F -

Gelişmekte D -
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öğrencileri, başarısız oldukları ders veya derslerden muaf sayılır. Öğrenciler, genel not ortala-

malarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir. Genel not ortalamasına

tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Dönem not ortalaması öğrencinin bir dönemde

alarak başarılı veya başarısız olduğu tüm derslerin kredi ve notlarının çarpılarak o dönemdeki

toplam krediye bölünmesiyle bulunan değerdir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Kayıt yenilemeyip eğitimlerine en az dört yarıyıl ara veren öğrencilerin yeniden

kayıt yaptıkları dönemde en az bir ders almaları gerekir. Bu öğrencilerin hangi ders veya ders-

leri almaları gerektiğine danışmanının ve öğrencinin kayıtlı olduğu programın anabilim dalı

başkanlığının önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulunca karar verilir. Öğrenciler bu ders veya

derslerden başarılı olana kadar tez savunmasına giremezler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Dersler, kredili ve kredisiz olmak üzere ikiye ayrılır. Dersler her

yarıyılın başında anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü kurulunun onayıyla açılır veya

kapanır. Bir yüksek lisans öğrencisi, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet

kredili dersi başarıyla tamamlamak zorundadır.

(2) Ayrıca, danışmanın teklifi, ilgili anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü

yönetim kurulu kararı ile öğrenciler, kayıtlı oldukları enstitünün dışındaki bir enstitüden kredili

ders alabilirler. Bu durumda alınacak kredi, öğrencinin aldığı toplam kredinin Mühendislik ve

Fen Bilimleri Enstitüsü için 1/3’ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü için ise 1/2’sinden fazla olamaz.

(3) Lisans eğitimi sırasında alınmamış olması şartı ile 3XX veya 4XX kodlu (???) en

çok iki lisans dersi alınabilir.  Bu dersler, yüksek lisans için gerekli olan 21 kredilik şarta dahil

değildir. Bu derslerden alınan notlar ortalama hesabında dikkate alınmaz. Bu derslerden en az

CC notu alma şartı aranır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci tez konusunun belirlendiği yarıyıldan itibaren her yarıyıl kendi tez danış-

manınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. İlgili dönem sonunda ça-

lışması gelişmekte ya da başarısız olarak değerlendirilir. Başarılı olanlar tez savunmasına alınır.

Tez süresince üst üste iki kere F notu alan veya üst üste iki dönem kayıt yaptırmayan öğrenciler

danışmanının önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile

yeni bir tez konusu belirleyebilir. Bu durumda öğrenci ve danışmanı danışman değişikliği ta-

lebinde bulunabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bent-

leri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Savunmasını yapmayan, tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi

reddedilen öğrenciye anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı

ile yeni bir tez konusu belirlenir. Bu durumda öğrenci veya danışmanı danışman değişikliği

talebinde bulunabilir. Bu durumdaki öğrenci en erken üçüncü yarıyıl içerisinde tez savunmasına

tekrar girebilir. Başarısızlık durumunda aynı işlem tekrar uygulanır.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, yüksek lisans tezinin

ciltlenmiş üç nüshası ile tezin tümünü kapsayan iki adet CD’yi sınav tarihinden itibaren en geç

iki ay içerisinde enstitü müdürlüğüne teslim eder. İki ay içinde tezini teslim etmeyen öğrenci,

tezi reddedilen öğrenci gibi işlem görür. Öğrenciye ilgili enstitü müdürü ile Rektörün imzalarını

taşıyan bir yüksek lisans diploması verilir. Bu diplomaya öğrencinin mezun olduğu enstitü

anabilim/bilim dalı programının onaylanmış adı yazılır. Diplomanın şekli ve kapsamı Senato

tarafından belirlenir. İstek üzerine diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye ilgili enstitü mü-

dürünün imzasını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci projenin cilt-

lenmiş bir nüshasını ve bir adet CD’yi en geç iki ay içerisinde enstitü müdürlüğüne teslim eder.

İki ay içinde projesini teslim etmeyen öğrenci yeniden proje dersine kayıt yaptırır. Öğrenciye

enstitü müdürü ile Rektörün imzalarını taşıyan yüksek lisans diploması verilir. Diplomaya üze-

rinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı yazılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Enstitü yönetim kurulu; doktora programına kesin kayıt yaptıran

öğrenciye anabilim dalı başkanlığınca önerilen GYTE’de sözleşmeli veya kadrolu olarak ça-

lışan öğretim üyeleri arasından bir danışman tayin eder. Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora

yapacak öğrenciler için, başka üniversite ve teknoloji enstitülerinden öğretim üyeleri de da-

nışman tayin edilebilir. Danışman, öğrencinin kayıtlı olduğu doktora programı için enstitü ku-

rulu tarafından kabul edilen programlardaki dersler arasından alacağı dersleri belirler ve her

yarıyılın başında öğrenci ile birlikte öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimini yapar ve da-

nışman onayını gerçekleştirir. Ayrıca, seminer sonucunu, tespit edilen tez konusunu veya biti-

rilen tezini, ihtiyaç halinde öğrencinin talebi üzerine, kayıt dondurma ve eğitimi ile ilgili du-

rumlarını anabilim dalı başkanlığı kanalıyla akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde

enstitüye bildirir. Zorunlu haller dışında danışman değişikliği ancak danışmanın talebi üzerine

kayıt yenileme süreleri içerisinde yapılır. Danışman öğretim üyesinin bir akademik yarıyıl için-

de GYTE dışında kırk günden daha uzun süreli görevlendirilmesi, toplamda kırk gün sağlık

raporu alması ya da GYTE’den ayrılması halinde anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü de

alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunca öğrenciye yeni bir danışman tayin edilir. Tez çalış-

masının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda anabilim dalı başkanlı-

ğının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kurum içi veya kurum dışından ikinci tez da-

nışmanı atanabilir.

(2) Danışman, öğrencinin kayıtlı olduğu doktora programı için enstitü kurulu tarafından

kabul edilen programlardaki dersler arasından alacağı dersleri belirler ve her yarıyılın başında

öğrenci ile birlikte öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimini yapar ve danışman onayını

gerçekleştirir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci yeterlik sınavını başardıktan sonraki ilk yarıyıldan itibaren her yarıyıl ken-

di tez danışmanınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. İlgili dönem so-

nunda çalışması gelişmekte ya da başarısız olarak değerlendirilir. Başarılı olan öğrenciler dok-

tora tez savunmasına alınır. Tez süresince üst üste üç kere F notu alan veya üst üste üç dönem

kayıt yaptırmayan öğrenciler, yeni bir tez konusu ile tez önerisi savunmasına girer. Bu durumda

öğrenci veya danışmanı danışman değişikliği talebinde bulunabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı ve yedinci fıkralar eklenmiştir.

“(1) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla

ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Bu sınav, yazılı ve sözlü

olmak üzere iki kısımdan oluşur. Başarı notu 70’tir.  Başarı notuna yazılı sınavın katkısı %60,

sözlü sınavın katkısı %40’tır.”

“(5) Yeterlik sınav jürisi, öğrencinin yeteneğini, araştırmaya olan eğilimini ve almış ol-

duğu derslerdeki bilgisini sınayan yazılı ve sözlü olarak yaptığı sınav sonuçlarını doktora ye-

terlik komitesine bildirir ve komite bu sonuçları değerlendirerek, öğrencinin başarılı/başarısız

olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar komite başkanlığınca sınavı izleyen en geç üç

gün içinde ilgili tutanakla anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne bildirilir.”

“(6) Başarısızlık durumunda bir yarıyıl sonra yeterlik sınavı tekrarlanır. Yeterlik sına-

vında başarısız olunması durumunda, yeterlik jürisi öğrencinin daha önce alıp başarılı oldukları

da dahil bazı dersleri yeniden almasına karar verebilir. Öğrenci bu dersleri başarmadan yeniden

yeterlik sınavına giremez.

(7) Yeterlik jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrenciden almak zorunda olduğu toplam

kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartı ile fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve be-

şinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan bir öğrenci, takip eden ilk Ocak

veya Temmuz ayı içinde, danışmanın denetiminde yapacağı araştırmanın kaynak taramasını,

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 onbeş

gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.”

“(3) Tez önerisi reddedilen öğrencinin tez konusu değiştirilebilir. Bu durumda öğrenci

veya danışmanı danışman değişikliği talebinde bulunabilir.  Böyle bir durumda, yeni bir tez

izleme komitesi atanabilir ve öğrenci altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez

önerisi, bu savunmada da reddedilen öğrenci için bu işlem tekrarlanır.”

“(4) Tez önerisi kabul edilen ancak iki akademik yarıyıl üst üste uzmanlık alan dersine

kayıt yaptırmayan öğrenci yeniden tez önerisi savunmasına girer.”

“(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, daha sonra birbirini takip

eden her Ocak veya Temmuz ayı içinde öğrencinin tezindeki gelişmeleri izlemek üzere toplanır.

Bu toplantılar daha sonra birbirini takip eden her Ocak ve Temmuz ayı içinde tekrarlanır.
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Uzmanlık alanı dersinden başarısız not alan bir öğrenci için tez izleme komitesi toplanmaz.

Tez izleme komitesi sadece uzmanlık alanı dersinden gelişmekte notu alan bir öğrenci için top-

lanır. Komitece tezi incelenecek öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme ko-

mitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Erasmus uluslararası öğrenci değişim programı ile yurt-

dışına giden öğrenci bu raporu dönüş tarihinden itibaren bir ay içerisinde sunar. Bu raporda o

ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yarıyıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı

belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak

belirlenir. Tez izleme komitesi kararını bildiren bir tutanak, iki nüsha halinde ilgili enstitü ana-

bilim dalı başkanlığınca tez izleme komitesi toplantısını izleyen üç gün içinde enstitü müdür-

lüğüne bir üst yazı ile teslim edilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste üç kez başarısız

bulunan öğrenci yeniden tez önerisi savunmasına girer. Bu durumda öğrenci veya danışmanı

danışman değişikliği talebinde bulunabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez

hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri verdiği kararı içeren bir tu-

tanağı savunmanın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde enstitü anabilim dalı baş-

kanlığına iletir. Anabilim dalı başkanlığı da bu tutanağı kendisine ulaştığı tarihten itibaren en

geç üç gün içinde enstitüye üst yazı ile bildirir. Tezi ilk savunmada reddedilen öğrenci takip

eden dönemlerde yeni bir tez konusu ile tez önerisi savunmasına girer. Tezi hakkında düzeltme

kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden

savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen aday takip eden dönemlerde yeni bir tez konusu

ile tez önerisi savunmasına girer. Bu durumda öğrenci veya danışmanı danışman değişikliği

talebinde bulunabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Tez savunmasında başarılı olan bir öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş üç nüshası

ile tezin tümünü kapsayan iki adet CD’yi, bir adet tez veri formunu ve bir adet tez yayın izin

formunu tez savunmasına girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde enstitüye teslim eder.

Tezi Senatoca belirlenen esaslara uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

İki ay içinde tezini teslim etmeyen öğrenci tezi reddedilen öğrenci gibi işlem görür.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/10/2011 28082

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 8/12/2012 28491
2- 13/2/2013 28558
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Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu

organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların

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) Merkez (KUZEM): Kastamonu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite:  Kastamonu Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede yürütülmekte olan uzaktan eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli

yürütülmesini temin etmek.

b) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.

c) Kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak.

ç) Önlisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve prog-

ramları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.

d) Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan sertifika programlarının

açılması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak.
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e) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarının e-öğrenmeye uyarlanması

ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

f) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmekte olan diploma ve sertifika

programlarının standartlarını belirlemek, ders içeriklerini hazırlamak, paydaşlara gerekli eği-

timleri vermek, öğretim yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak.

c) Üniversitede ve üniversite dışında yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan yazılım, oto-

masyonları ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danış-

manlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı

nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-

tırmaları yapmak veya önermek.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla

işbirliği yapmak.

e) Eğitim öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversi-

teler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve

yardımlaşmayı kolaylaştırmak, bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve des-

teklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü, doktora ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme

temelli ders ve programları geliştirmek ve üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile

desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendi-

sine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak

görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması

halinde yerine Müdür Yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerin-

den biri en kıdemliden başlanmak üzere vekalet eder.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygula-

mak.

b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe

sunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı dahil beş kişiden olu-

şur. Diğer üç üye; öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyelerin herhangi bir nedenle boşalması

halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu-

nun 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) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bi-

limsel 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.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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GENELGE

Başbakanlıktan:
Konu : Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu.

GENELGE

2013/7

Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler oluştur-

mak, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirerek uygulamalarda etkinliği

sağlamak üzere, 2008/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulmuş bulunan Fikri ve Sınai Mül-

kiyet Hakları Koordinasyon Kurulu’na; Avrupa Birliği Bakanlığının en az müsteşar yardımcısı

düzeyinde bir temsilci ile üye olarak katılması uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

—— • ——
TEBLİĞLER

Sermaye Piyasası Kurulundan:

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE

İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: V, NO: 34)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: V, NO: 134)

MADDE 1 – 26/6/1998 tarihli ve 23384 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: V, No:

34)’nin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dar yetkili aracı kurumların 2.000.000 TL, kısmi yetkili aracı kurumların 10.000.000

TL ve geniş yetkili aracı kurumların 25.000.000 TL asgari özsermayeye sahip olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe 15 inci maddeden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte

aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Saklama hizmetinde pozisyon riski

MADDE 15/A – Aracı kurumların portföy saklama hizmeti dahil olmak üzere saklama

hizmeti sundukları sermaye piyasası araçlarının toplam değerinin 0,001’i (binde biri) oranında

pozisyon risk karşılığı hesaplanır. Bu hesaplamada, halka açık şirketlerin halka kapalı kısım-

larına ilişkin müşteriler adına saklanan ve müşteriler tarafından bloke konulan paylar dikkate

alınmaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE
İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

III-37.1

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yatırım kuruluşlarının faaliyet izni almasına ilişkin

esasları, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri ve bunların sunumu sırasında uyulacak
ilke ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ,  6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 37, 38, 39, 45 ve 128 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Aracı Kurum: Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasındaki yatırım hizmet ve faa-

liyetlerinden (a), (b), (c), (e) ve (f) bentlerinde yer alanları münhasıran yapmak üzere Kurul
tarafından yetkilendirilen yatırım kuruluşunu,

b) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan mevduat
bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,

c) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini,
ç) Borsa: Anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıy-

metli madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin
ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini
sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilân etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından
işletilen ve/veya yönetilen, alım-satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya
bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştıran, 6362 sayılı Kanuna uygun olarak yetkilendirilen
ve düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerlerini,

d) Dağıtım Kanalları: Bilgiye geniş bir kitle tarafından ulaşılmasına imkân sağlayan
veya sağlayabilecek nitelikte olan her türlü iletişim aracını,

e) Finansal Varlıklar: Sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve işlemleri, nakit,
döviz, mevduat, katılma hesabı ile Kurulca uygun görülen diğer varlık ve işlemleri,

f) İhraç: Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek
veya halka arz edilmeksizin satışını,

g) Kaldıraçlı işlem: Yatırılan teminat tutarı karşılığında, döviz ve kıymetli madenler ile
Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda oluşturulmuş bir
platformda alım satımı işlemlerini,

ğ) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
h) Karşılaştırma ölçütü ve eşik değer: Kurulun bireysel portföylerin ve kolektif yatırım

kuruluşlarının performans sunumuna, performansa dayalı ücretlendirme ve derecelendirme
faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerinde belirtilen ölçüt ve değeri,

ı) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
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i) MKK: Kanunun 81 inci maddesinde tanımlanan Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim
Şirketini,

j) Özsermaye: Kurulun aracı kurumların sermayeleri ve sermaye yeterliliği ile ilgili dü-
zenlemeleri uyarınca hesaplanan özsermayeyi,

k) Profesyonel ve genel müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet
esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterileri,

l) Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri
de dahil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,

m) Teşkilatlanmış diğer pazar yerleri: Borsalar dışında sermaye piyasası araçlarının
alıcı ve satıcılarını bir araya getiren, alım ve satımına aracılık eden, bunlar için sistemler ve
platformlar oluşturan ve bunları işleten alternatif işlem sistemlerini, çok taraflı işlem platform-
larını ve teşkilatlanmış diğer piyasaları,

n) Tezgahüstü Piyasa: Borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri dışında kalan pi-
yasaları,

o) Tezgahüstü İşlem: Borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri dışında kalan piya-
salarda gerçekleştirilen işlemleri,

ö) Türev Araç: Aşağıda sayılan veya Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer
türev araçları,

1) Menkul kıymetleri satın alma veya satma veya birbirleri ile değiştirme hakkı veren
türev araçları,

2) Değeri, bir menkul kıymet fiyatına veya getirisine; bir döviz fiyatına veya fiyat de-
ğişikliğine; faiz oranına veya orandaki değişikliğe; bir kıymetli maden veya kıymetli taş fiyatına
veya fiyat değişikliğine; bir mal fiyatına veya fiyat değişikliğine; Kurulca uygun görülen ku-
rumlarca yayınlanan istatistiklere veya bunlardaki değişikliğe; kredi riski transferi sağlayan,
enerji fiyatları ve iklim değişkenleri gibi ölçüm değerleri olan ve bu sayılanlardan oluşturulan
bir endeks seviyesine veya seviyedeki değişikliğe bağlı olan türev araçları, bu araçların türev-
lerini ve sayılan dayanak varlıkları birbirleri ile değiştirme hakkı veren türevleri,

3) Döviz ve kıymetli madenler ile Kurulca belirlenecek diğer varlıklar üzerine yapılacak
kaldıraçlı işlemleri,

p) Yatırım Kuruluşu: Aracı kurumlar, bankalar ve yatırım hizmeti ve faaliyetinde bu-
lunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumla-
rını,

r) Yönlendirici Nitelikte Yorum ve Tavsiye: Yatırımcılara yönelik olarak sunulan, belirli
sermaye piyasası araçlarının alım satımını teşvik edici ifadeler içeren veya başka bir surette
yatırımcı kararlarını etkileyebilecek yorum ve tavsiyeleri,

s) YTM: Kanunun 83 üncü maddesinde tanımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetler

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri
MADDE 4 – (1) Kuruldan izin almak kaydıyla yapılabilecek ve bu Tebliğ ile düzenle-

nen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri şunlardır:
a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi.
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b) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi
adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi.

c) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı.
ç) Bireysel portföy yöneticiliği.
d) Yatırım danışmanlığı.
e) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık

edilmesi.
f) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık

edilmesi.
g) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin

işletilmesi.
ğ) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi.
h) Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması.
Yatırım hizmet ve faaliyetleri için izin alma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinin her bi-

rinin düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edilebilmesi için Kuruldan izin
alınması zorunludur.

(2) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ancak yatırım kuruluşları tarafından yerine getiri-
lebilir. Yatırım ortaklıkları ile portföy yönetim şirketlerine ilişkin hükümler saklıdır.

(3) Yatırım kuruluşlarının müşterileri dışındaki taraflarla herhangi bir yatırım hizmet
ve faaliyeti sunma amacı olmaksızın kendi portföyleri için sermaye piyasası araçlarına ilişkin
işlem yapmaları Kurul iznine tabi değildir.

Yan hizmetler
MADDE 6 – (1) Yatırım kuruluşlarının yetkili oldukları yatırım hizmet ve faaliyetlerine

bağlı olarak yapabilecekleri yan hizmetler şunlardır:
a) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması.
b) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve dö-

viz hizmetleri sunulması.
c) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal

analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması.
ç) Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması.
d) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunul-

ması.
e) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması.
f) Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması.
(2) Portföy yönetim şirketlerinin bulunabilecekleri yan hizmetlere ilişkin mevzuat hü-

kümleri saklıdır.
Yan hizmetler için bildirim zorunluluğu
MADDE 7 – (1) Yan hizmetler, yatırım kuruluşları tarafından ayrıca bir yetki belgesine

tâbi olmaksızın Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.
(2) Yatırım kuruluşları, faaliyet izni başvuruları sırasında sunmayı planladıkları yan

hizmetleri de Kurula bildirmekle yükümlüdürler. Faaliyet izninin alınmasından sonra, başka
yan hizmetlerin de sunulmak istenmesi halinde, bunlar için de ayrıca Kurula bildirimde bulu-
nulur.
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(3) Kurula yapılan bildirimi takiben 20 iş günü içinde Kurulca aksi yönde görüş bildi-
rilmedikçe, bildirimde bulunulan yan hizmetler bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak
yürütülmeye başlanır. Kurulca istenecek eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için geçen sü-
reler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Aracı kurumların gruplandırılması
MADDE 8 – (1) Aracı kurumlardan;
a) Emir iletimine aracılık ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinden herhangi birini veya

tamamını yürütecek olanlar “dar yetkili”,
b) İşlem aracılığı, en iyi gayret aracılığı faaliyeti, sınırlı saklama hizmeti ve portföy yö-

neticiliği faaliyetinden herhangi birini veya tamamını yürütecek olanlar “kısmi yetkili”,
c) Portföy aracılığı faaliyeti, genel saklama hizmeti ve aracılık yüklenimi faaliyetinden

herhangi birini veya tamamını yürütecek olanlar “geniş yetkili”,
olarak adlandırılır.
Yurtdışında yerleşik kuruluşların faaliyetleri
MADDE 9 – (1) Türkiye’deki yerleşik kişilere yönelik tanıtım, reklam ve pazarlama

gibi faaliyetlerde bulunulmaması şartıyla, yatırım kuruluşları da dahil Türkiye’de yerleşik ki-
şilerin tamamen kendi inisiyatifleri doğrultusunda, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlardan
aldıkları her türlü yatırım hizmet ve faaliyeti ile bu kuruluşlar nezdinde açtıkları hesaplar, söz
konusu hesaplara gönderilen nakit ve diğer kıymetler ile bu hesaplar üzerinden gerçekleştir-
dikleri işlemler bu Tebliğin kapsamı dışındadır.

(2) Birinci fıkranın uygulanması kapsamında yurt dışında yerleşik kuruluşlar tarafından,
Türkiye’de iş yeri açılması, Türkçe internet sitesi oluşturulması, sunulan yatırım hizmet ve faa-
liyetlerine ilişkin olarak Türkiye’de yerleşik kişi ya da kurumlar aracılığıyla ve/veya doğrudan
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunulması durumlarından herhangi birinin varlığı halinde
faaliyetlerin Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olduğu kabul edilir ve ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır. Faaliyetlerin Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olduğunun tespitine ilişkin ilave
kıstaslar Kurul tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Alım Satım Aracılığı Faaliyeti

Alım satım aracılığı faaliyeti
MADDE 10 – (1) Alım satım aracılığı faaliyeti, bu Tebliğde tanımlanan ve Kanunun

37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan emir iletimine aracılık, (b) bendinde
yer alan işlem aracılığı ve (c) bendinde yer alan portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte
ifade eder.

Emir iletimine aracılık faaliyetinin tanımı
MADDE 11 – (1) Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında

emir iletimine aracılık faaliyeti sermaye piyasası araçlarına ilişkin müşteri emirlerinin yatırım
kuruluşları tarafından;

a) Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) veya (c) bendi kapsamında yetki-
lendirilmiş bir yatırım kuruluşuna veya,

b) Kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni
almış yurt dışında yerleşik bir kuruluşa,

iletilmesini ve emirlerin sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yapılmasını ifade eder.
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(2) Aşağıdaki faaliyetler de emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında sayılır:
a) Halka arz, tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satış sırasında taleplerin toplan-

masıyla ilgili olarak taleplerin ilgili yatırım kuruluşuna iletilmesi ve müşteriler tarafından ilgili
sermaye piyasası aracının bedeli olarak tevdi edilen nakdin tahsili veya geri ödenmesi gibi iş-
lemleri kapsamak üzere gişe hizmeti verilmesi.

b) Lehine faaliyet gösterilen işlem ve/veya portföy aracılığına yetkili kuruluşun suna-
bileceği yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinin yatırımcılara tanıtılması, sözleşme akdedilmesine
aracı olunması.

c) Sözleşme yapmak isteyen tarafların komisyon karşılığında bir araya getirilmesi faa-
liyetleri.

(3) İkinci fıkrada sayılan hizmetler müşterilerle çerçeve sözleşme imzalanmaksızın su-
nulabilir.

Emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunabilecek yatırım kuruluşları
MADDE 12 – (1) Emir iletimine aracılık faaliyeti Kuruldan izin almak kaydıyla aracı

kurumlar ve kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere bankalar tarafından yapılabilir.
Emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunmak için aranan özel şartlar
MADDE 13 – (1) Emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunulmasına izin verilebilmesi

için Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esasları ile ilgili düzenlemelerinde faa-
liyete geçmek için aranan genel şartlara uyulmasına ek olarak yatırım kuruluşlarının,

a) Kurulun aracı kurumların sermayeleri ve sermaye yeterliliği ile ilgili düzenlemele-
rinde bu faaliyet için öngörülen asgari özsermaye yükümlülüğünü yerine getirmiş olması,

b) Emir iletimine aracılık faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak birimi de içe-
ren organizasyon yapısını oluşturmuş ve birim yöneticisini istihdam etmiş olması,

c) Emir iletimine aracılık faaliyetlerinin yürütüleceği merkez veya merkez dışı örgüt-
lerinde çalışacak yeterli sayıda ihtisas personelini istihdam etmiş olması,

ç) Emirlerin iletileceği işlem veya portföy aracılarının listesi ile bu sürecin nasıl işle-
yeceğine ilişkin şirket politikasını belirlemiş olması,

zorunludur.
(2) Bankaların emir iletimine aracılık faaliyeti başvurularında birinci fıkranın (a) bendi

hükmü aranmaz.
Emir iletimine aracılık faaliyetinin yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar
MADDE 14 – (1) Emir iletimine aracılık faaliyetinin yürütülmesi sırasında yatırım ku-

ruluşlarının aşağıdaki ilke ve esaslara uymaları zorunludur:
a) Emir iletimine aracılık yapacak yetkili kuruluş ile lehine faaliyet gösterilecek her bir

kuruluş arasında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlendiği bir sözleşme imzalanması
şarttır.

b) Hem emir iletimine aracılığa yetkili kuruluşun hem lehine faaliyet gösterilen yetkili
kuruluşun işlemlere başlamadan önce müşteri ile ayrı ayrı çerçeve sözleşme imzalaması esastır.
Ancak her iki yetkili kuruluşun mutabakatı ve yetkilendirmesiyle emir iletimine aracılık ve iş-
lem aracılığı faaliyetlerine ilişkin esaslara aynı sözleşmede yer verilmesi halinde tek çerçeve
sözleşme yapılması mümkündür.

c) Müşterilere ait hesap ve işlemlerin lehine faaliyet gösterilen kuruluş nezdinde müşteri
bazında izlenmesi gerekir.
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ç) Çerçeve sözleşmeler ile risk bildirimleri dahil lehine faaliyet gösterilen yetkili kuru-
luşa iletilen emirlere ilişkin belgeler ile kayıtların birer örneğinin emir iletimine aracılık faali-
yetine yetkili kuruluş nezdinde saklanması gerekir.

d) Kurulun belge ve kayıt düzenlemeleri uyarınca müşteriye yapılacak bildirimleri le-
hine faaliyet gösterilen kuruluş yapmakla yükümlüdür. Ancak müşterilerin talep etmesi halinde,
hesapların açılması ve emirlerin iletilmesiyle sınırlı olarak ilgili bilgi ve belgelerin emir ileti-
mine aracılık etmeye yetkili kuruluş tarafından da ibraz edilmesi zorunludur.

e) Hem emir iletimine aracılığa yetkili kuruluş hem de lehine faaliyet gösterilen yetkili
kuruluş, müşterilerine ait emirlerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Müşteriye ait emir bil-
gileri herhangi bir üçüncü şahsa, müşteri aleyhine ve üçüncü şahıs lehine müşterinin bilgisi ol-
maksızın aktarılamaz ve kullanılamaz.

(2) Emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında tesis edilecek her yeni sözleşme ayrıca
Kurula bildirilir.

Emir iletimine aracılık faaliyetinin yurt dışında yerleşik kuruluşlarla yürütülme-
sine ilişkin ilke ve esaslar

MADDE 15 – (1) Emir iletimine aracılık faaliyetinin yurt dışında yerleşik kuruluşlarla
yürütülmesi durumunda işlemlere başlamadan önce Kurula bildirimde bulunulması zorunludur.
Bu fıkra kapsamında tesis edilecek her yeni sözleşme ayrıca bildirime tabidir.

(2) Emir iletimine aracılık faaliyetinin yurt dışında yerleşik kuruluşlarla yapılması ha-
linde;

a) İşlemlerin yürütüleceği ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış kuruluşlar ile
yazılı sözleşme yapılması,

b) Hem emir iletimine aracılığa yetkili kuruluşun hem lehine faaliyet gösterilen yurt-
dışında yerleşik yetkili kuruluşun işlemlere başlamadan önce müşteri ile ayrı ayrı çerçeve söz-
leşme imzalaması,

c) Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esasları ile ilgili düzenlemeleri
uyarınca müşteriye gerekli risk bildiriminin yapılmış olması,

ç) Çerçeve sözleşmeler ile risk bildirimleri dahil lehine faaliyet gösterilen yetkili kuru-
luşa iletilen emirlere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin birer örneğinin emir iletimine aracılık faa-
liyetine yetkili kuruluş nezdinde saklanması ve bu bilgilerin talebi halinde müşteriye ibrazı,

zorunludur.
(3) Bu madde uyarınca Kurula yapılacak bildirimler ilgili ülkenin yetkili otoritesi ile

Kurul arasında yeterli bilgi akışı ve ülke mevzuatları arasında uyum olup olmadığı açısından
değerlendirilir. Kurula yapılan bildirimi takiben 20 iş günü içinde Kurulca aksi yönde görüş
bildirilmedikçe, bildirim konusu hizmet ve faaliyet bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak
yürütülmeye başlanır. Kurulca istenecek eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için geçen sü-
reler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.

(4) Yatırım kuruluşlarınca kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik olarak yurt dışında
yerleşik kuruluşlarla emir iletimine aracılık faaliyeti yürütülemez.

(5) Kurulun yabancı sermaye piyasası araçlarının Kurul kaydına alınmasına ve satışına
ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

İşlem aracılığı faaliyetinin tanımı
MADDE 16 – (1) Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında

işlem aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık faaliyetine ek olarak, müşterilerin sermaye pi-
yasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına
ve müşteri hesabına yatırım kuruluşları tarafından,

a) Borsalar ya da teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine,
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b) Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yetkilendirilmiş
bir kuruluşa,

c) Kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni
almış yurt dışında yerleşik bir kuruluşa,

iletilmek suretiyle gerçekleştirilmesini ifade eder.
İşlem aracılığı faaliyetinde bulunabilecek yatırım kuruluşları
MADDE 17 – (1) İşlem aracılığı faaliyeti Kuruldan izin almak kaydıyla;
a) Aracı kurumlar tarafından sermaye piyasası araçları üzerinde,
b) Bankalar tarafından paylar, kaldıraçlı işlemler ile pay endekslerine ya da paylara da-

yalı türev araçlar hariç olmak üzere sermaye piyasası araçları üzerinde,
yapılabilir.
(2) İşlem aracılığı faaliyetinde bulunabilecek kuruluşları sermaye piyasası araçları ba-

zında gösterir tablo EK/1’de yer almaktadır.
İşlem aracılığı faaliyetinde bulunmak için aranan özel şartlar
MADDE 18 – (1) İşlem aracılığı faaliyetinde bulunulmasına izin verilebilmesi için Ku-

rulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esasları ile ilgili düzenlemelerinde faaliyete
geçmek için aranan genel şartlara ve 13 üncü maddede yer alan emir iletimine aracılık faaliye-
tine ilişkin özel şartlara uyulmasına ek olarak yatırım kuruluşlarının,

a) 59 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca sınırlı saklama hizmeti ver-
mek üzere faaliyet izni almış veya bu izni almak üzere Kurula başvurmuş olması,

b) Kurulun aracı kurumların sermayeleri ve sermaye yeterliliği ile ilgili düzenlemele-
rinde bu faaliyet için öngörülen asgari özsermaye yükümlülüğünü yerine getirmiş olması,

c) İşlemlerin gerçekleştirileceği piyasalar ile varsa birlikte çalışacağı emir iletimine
aracılığa ve portföy aracılığına yetkili kuruluşların listesi ile bu sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin
emir gerçekleştirme politikasını belirlemiş olması,

ç) Türev araç işlemleri yapacak yatırım kuruluşlarının ayrıca; yeterli sayıda türev araçlar
müşteri temsilcisi ile muhasebe ve operasyon sorumlusunu görevlendirmiş olması,

gerekir.
(2) Bankaların işlem aracılığı faaliyeti başvurularında birinci fıkranın (b) bendi aran-

maz.
İşlem aracılığı faaliyetinin yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar
MADDE 19 – (1) İşlem aracılığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında yatırım kuruluşla-

rının aşağıdaki esaslara uymaları zorunludur:
a) Yatırım kuruluşları müşteri emirlerini, emir gerçekleştirme politikası, çerçeve söz-

leşmede belirtilen esaslar, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü, özen ve
sadakat borcu çerçevesinde kabul ederek yerine getirir.

b) Borsada işlem yapmayı gerektiren emirler ayrıca ilgili mevzuatta belirlenen esaslar
çerçevesinde alınır ve yerine getirilir.

c) İşlem aracılığına yetkili kuruluşların, emirleri portföy aracılığı faaliyetine yetkili bir
kuruluşa iletmek suretiyle gerçekleştirmeleri halinde;

1) İşlemlere başlamadan önce bu kuruluşla tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini
içeren yazılı bir sözleşme imzalaması,

2) Müşterilere ait hesap ve işlemleri kendi nezdinde müşteri bazında izlemesi,
3) Müşteri emirlerini kendi hesabına veya ilişkili kişilerin hesabına verilen aynı fiyatlı

emirlerden öncelikli olarak yerine getirmesi,
gerekir.
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ç) Tezgahüstü türev araç işlemleriyle ilgili olarak müşterilerin kesinleşmiş nakit ala-
caklarının müşteri talebi üzerine, en geç 3 iş günü içinde tam ve nakden ödenmesi gerekir.

d) Kaldıraçlı işlemlerle ilgili olarak yatırılan teminat tutarlarının üzerinde bir kayba uğ-
ratacak şekilde müşterilere işlem yaptırılamaz. Yatırımcının piyasa koşullarından dolayı temi-
natından daha fazla zarara uğraması halinde söz konusu zarar yatırımcıdan talep edilemez.

e) Yatırım kuruluşları müşteri emirlerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Müşteriye
ait emir bilgileri herhangi bir üçüncü şahsa, müşteri aleyhine ve üçüncü şahıs lehine müşterinin
bilgisi olmaksızın aktarılamaz ve kullanılamaz.

İşlem aracılığı faaliyetinin yurt dışı piyasalarda yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar
MADDE 20 – (1) Yurt dışı piyasalarda işlem aracılığı faaliyeti, yurt dışında herhangi

bir borsaya veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine üye olmak suretiyle veya ilgili ülkenin
yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurt dışında yerleşik bir kuruluş vasıtasıyla yürütülebilir.
Bu durumda Kurula işlemlere başlamadan önce bildirimde bulunulması zorunludur. Bu fıkra
kapsamında tesis edilecek her yeni üyelik ve sözleşme ayrıca bildirime tabidir.

(2) Yurt dışı piyasalarda işlem aracılığı faaliyetinde bulunacak yatırım kuruluşlarının;
a) İşlemleri ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurt dışında yerleşik

bir kuruluş vasıtasıyla yürütmesi durumunda, söz konusu kuruluşlarla 19 uncu maddenin birinci
fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca yazılı sözleşme yapması,

b) Müşteriyle yurt dışı işlemlerle ilgili olarak çerçeve sözleşme imzalamış ve Kurulun
yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esasları ile ilgili düzenlemeleri uyarınca gerekli risk
bildirimini yapmış olması,

c) Yurt dışı piyasalarda yapacakları işlemleri müşteri bazında izlemesi, bunu teminen
gerekli ve yeterli belge, kayıt, iletişim, muhasebe ve iç kontrol sistemini oluşturması,

ç) İşlemleri yurt dışında herhangi bir borsaya veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine
üye olmak suretiyle yürütmesi durumunda, ilgili otoriteye yapılan raporlamalarda yer alan mali
veya hukuki durumu etkileyebilecek hususlar ile ilgili otorite tarafından uygulanan yaptırımları,
durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde Kurula bildirmesi,

gerekir.
(3) Bu madde uyarınca Kurula yapılacak bildirimler ilgili ülkenin yetkili otoritesi ile

Kurul arasında yeterli bilgi akışı ve ülke mevzuatları arasında uyum olup olmadığı açısından
değerlendirilir. Kurula yapılan bildirimi takiben 20 iş günü içinde Kurulca aksi yönde görüş
bildirilmedikçe, bildirim konusu hizmet ve faaliyet bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak
yürütülmeye başlanır. Kurulca istenecek eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için geçen sü-
reler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.

(4) Yatırım kuruluşlarınca kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik olarak yurt dışı pi-
yasalarda işlem aracılığı faaliyeti yürütülemez.

Portföy aracılığı faaliyetinin tanımı
MADDE 21 – (1) Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında

portföy aracılığı faaliyeti, işlem aracılığı faaliyetine ek olarak, yatırım kuruluşlarının müşteri-
lerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerini karşı taraf olarak yerine ge-
tirmesi faaliyetini ifade eder.

Portföy aracılığı faaliyetinde bulunabilecek yatırım kuruluşları
MADDE 22 – (1) Portföy aracılığı faaliyeti Kuruldan izin almak kaydıyla,
a) Aracı kurumlar tarafından sermaye piyasası araçları üzerinde,
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b) Bankalar tarafından paylar, kaldıraçlı işlemler ile paylara dayalı türev araçlar hariç
olmak üzere sermaye piyasası araçları üzerinde,

borsa mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere yapılabilir. Ancak, pay endekslerine da-
yalı türev araç işlemleri Kuruldan izin almak kaydıyla bankalar tarafından da yapılabilir.

(2) Portföy aracılığı faaliyetinde bulunabilecek kuruluşları sermaye piyasası araçları
bazında gösterir tablo EK/2’de yer almaktadır.

Portföy aracılığı faaliyetinde bulunmak için aranan özel şartlar
MADDE 23 – (1) Portföy aracılığı faaliyetinde bulunulmasına izin verilebilmesi için,

Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esasları ile ilgili düzenlemelerinde faaliyete
geçmek için aranan genel şartlara ve işlem aracılığı faaliyetine ilişkin aranan özel şartlara uyul-
masına ek olarak yatırım kuruluşlarının,

a) 59 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca sınırlı saklama hizmeti ver-
mek üzere faaliyet izni almış veya bu izni almak üzere Kurula başvurmuş olması,

b) Kurulun aracı kurumların sermayeleri ve sermaye yeterliliği ile ilgili düzenlemele-
rinde bu faaliyet için öngörülen asgari özsermaye yükümlülüğünü yerine getirmiş olması,

c) Portföy aracılığı faaliyetine konu işlemlerle ilgili olarak risk yönetim birimini oluş-
turmuş olması,

ç) Münhasıran istihdam edilmiş ve finans piyasalarında en az 5 yıllık deneyime sahip
bir birim yöneticisi ile ona bağlı olarak çalışacak yeterli sayıda ihtisas personelini görevlen-
dirmiş olması,

d) Birim yöneticisi ve ihtisas personelinin yapılacak işlemlerin niteliğine göre Sermaye
Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey veya Türev Araçlar lisansına sahip olması,

e) İşlemlerin gerçekleştirileceği piyasalar ile varsa birlikte çalışacağı emir iletimine
aracılığa, işlem aracılığına ve portföy aracılığına yetkili kuruluşların listesi ile bu sürecin nasıl
işleyeceğine ilişkin emir gerçekleştirme politikasını belirlemiş olması,

gerekir.
(2) Bankaların portföy aracılığı faaliyeti başvurularında birinci fıkranın (b) ve banka-

ların sahip olduğu risk yönetiminden sorumlu biriminin portföy aracılığı faaliyetine ilişkin risk-
leri de izlemesi koşuluyla birinci fıkranın (c) bendi hükmü aranmaz.

Portföy aracılığı faaliyetinin yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar
MADDE 24 – (1) Portföy aracılığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında, işlem aracılığı

faaliyetine ilişkin ilke ve esaslara ek olarak aşağıdaki ilke ve esaslara uyulması zorunludur:
a) Yatırım kuruluşları müşteri emirlerini, emir gerçekleştirme politikası, çerçeve söz-

leşmede belirtilen esaslar, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü, özen ve
sadakat borcu çerçevesinde kabul ederek yerine getirir.

b) İşlemlerin gerçekleştirileceği fiyatların genel piyasa koşulları ve gerçeğe uygun de-
ğerleri ile uyumlu olarak nesnel bir biçimde belirlenmesi gerekir.

c) Kaldıraçlı işlemlerle ilgili olarak yatırılan teminat tutarlarının üzerinde bir kayba uğ-
ratacak şekilde müşterilere işlem yaptırılamaz. Yatırımcının piyasa koşullarından dolayı temi-
natından daha fazla zarara uğraması halinde söz konusu zarar yatırımcıdan talep edilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Türev Araç İşlemlerine İlişkin Özel Hükümler

Türev araç işlemleri
MADDE 25 – (1) Kaldıraçlı işlemler dışında kalan türev araçlara ilişkin emir iletimi,

işlem ya da portföy aracılığı faaliyetleri, işlemlerin niteliğine göre borsalar ve teşkilatlanmış
diğer pazar yerlerinde ya da tezgahüstü piyasalarda yapılabilir.
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Türev araç işlemi kapsamına girmeyen haller
MADDE 26 – (1) Aşağıda belirtilenler türev araç işlemi kapsamında değildir:
a) Döviz, kıymetli maden, kıymetli taş, mal veya diğer varlıkların fiziki olarak alım sa-

tımı.
b) Gerçek ve/veya tüzel kişilerin kendi aralarında bir yatırım kuruluşu aracılığı olmak-

sızın gerçekleştirdiği, ticari veya mesleki faaliyet sayılamayacak nitelikteki türev araç alım sa-
tım işlemleri.

Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı ve teminatlar
MADDE 27 – (1) Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı, işlem yapmak için yatırılan te-

minat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır. Kaldıraçlı işlemlerde
uygulanacak kaldıraç oranı 100:1’i geçemez. Kurul gerekli gördüğü hallerde bu oranı değiş-
tirme ve varlık bazında kaldıraç oranı belirleme yetkisini haizdir.

(2) Bu işlemlerde müşterilere uygulanacak kaldıraç oranı 100:1’i aşmamak kaydıyla
yatırım kuruluşları ile müşteriler arasında imzalanacak çerçeve sözleşmede serbestçe belirlenir.
Söz konusu oranın daha sonra değiştirilebilmesi için tarafların yazılı onayı gereklidir.

(3) Kaldıraçlı işlemlerde teminat olarak yalnızca nakit olarak Türk Lirası veya Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı para bi-
rimleri döviz kabul edilir. Kurul gerekli gördüğü hallerde müşteri bazında farklı kıymetlerin
teminat olarak kabul edilmesini isteyebilir.

(4) Teminat oranının hesaplanması, teminat takibi ve teminat tamamlama yükümlülüğü
ile pozisyonların otomatik kapanmasına ilişkin esaslar ve teminat olarak yatırılan nakdin başka
bir para birimine çevrilmesinde esas alınacak kurlar çerçeve sözleşmede belirlenir.

(5) Kaldıraçlı işlemlerde teminatların saklanmasına ilişkin esaslar Kurulca belirlenir.
Kaldıraçlı işlem kapsamına girmeyen haller
MADDE 28 – (1) Aşağıda belirtilen iş ve işlemler kaldıraçlı işlem kapsamında değildir:
a) Kaldıraçlı alım satım işlemlerine konu edilebilecek varlıkların fiziki alım satımı.
b) Bankalar arasında yapılan işlemler ile bankalar tarafından aracı kurumlara likidite

sağlanması amacıyla yapılan işlemler.
Kaldıraçlı işlemlerde emir iptali
MADDE 29 – (1) Gerçekleşmiş müşteri emirleri aracı kurumlarca iptal edilemez veya

değiştirilemez. Ancak;
a) İtiraz üzerine müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
b) İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan müşteri

mağduriyetinin giderilmesi amacıyla,
c) Müşteri emrinin alınması sonrasında, aracı kurumun söz konusu emre ilişkin olarak

başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonun karşı tarafça iptal
edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda,

emir iptali veya fiyat değişikliği yapılabilir.
(2) Aracı kurum, birinci fıkranın (b) bendi kapsamında bir işlem tesis etmek isterse,

teknik sorundan olumsuz olarak etkilenmiş olan tüm müşteriler için söz konusu uygulama ger-
çekleştirilir. Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında bir emir iptali veya fiyat değişikliği gerçek-
leştirilmesi halinde ise, ilgili müşterilere gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim
yapılır.

(3) Bekleyen emirlerin hangi koşullar altında iptal edilebileceğine veya fiyatlarının de-
ğiştirilebileceğine ve müşteri hesaplarının hangi koşullarda işleme kapatılabileceğine ilişkin
hususlar çerçeve sözleşmede belirlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Alım Satım Aracılığı Faaliyetine İlişkin Genel Hükümler

Müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü
MADDE 30 – (1) Yatırım kuruluşu, alım satım aracılığı faaliyetlerinin icrası sırasında

müşterilerin fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri hususlardaki tercihlerini
göz önüne alarak emir gerçekleştirme politikası çerçevesinde müşteri için mümkün olan en iyi
sonucu verecek şekilde emirleri yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Müşteri tarafından emrin belirli bir kuruluş veya piyasaya iletilmesi yönünde açık
bir talimatının bulunduğu durumda yatırım kuruluşu müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleş-
tirme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

Alım satım aracılığı faaliyetleri sırasında sorumluluk
MADDE 31 – (1) Alım satım aracılığı faaliyetlerinin yürütülmesine birden fazla yatırım

kuruluşunun dahil olması durumunda, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı
faaliyetini gerçekleştiren yatırım kuruluşlarının her biri yerine getirdikleri işlemlerden dolayı
genel hükümler çerçevesinde sorumludur.

(2) Her bir yatırım kuruluşuna ait sorumluluğun sınırları, mevzuatla belirlenen faaliyet
ilke ve esaslarına aykırı olmamak kaydıyla bu kuruluşların birbirleriyle akdettikleri sözleşme-
lerde belirlenir ve bu hususlara müşteriler ile akdedilen çerçeve sözleşmelerde yer verilir.

Borsa dışı işlemlerde fiyatların kamuya duyurulması
MADDE 32 – (1) Borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak yatırım

kuruluşlarının borsa dışında verdikleri alım satım fiyat tekliflerinin MKK tarafından belirlenecek
bir veya birden fazla veri yayın kuruluşu vasıtasıyla kamuya açıklanması zorunludur.

(2) Yatırım kuruluşlarının, herhangi bir müşterinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda müş-
teri ile bire bir oluşturdukları türev araçlar hariç olmak üzere borsada işlem görmeyen sermaye
piyasası araçları için verdikleri alım satım fiyat tekliflerini kendi internet sitelerinde anlık olarak
yayınlamaları ve MKK tarafından belirlenecek bir veya birden fazla veri yayın kuruluşu vası-
tasıyla kamuya açıklamaları zorunludur.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada yer alanlara ek olarak, sermaye piyasası araçlarına ilişkin
olarak borsa dışında gerçekleştirilen işlemlerde fiyatların kamuya duyurulmasına ilişkin esaslar
Kurulca belirlenebilir.

Yetkili yatırım kuruluşlarının bildirim yükümlülükleri
MADDE 33 – (1) Alım satım aracılığı faaliyetlerinde bulunmak üzere Kurul tarafından

yetkilendirilmiş yatırım kuruluşları, bu faaliyetlere ilişkin Kurulca belirlenen esaslar çerçeve-
sinde periyodik olarak bildirim yapmakla yükümlüdür.

Teminatlar
MADDE 34 – (1) Yatırım kuruluşları, yatırımcılardan yatırım hizmet ve faaliyetleri,

kredili sermaye piyasası aracı işlemleri, sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemleri veya açığa
satış işlemleri ile diğer yan hizmetler nedeniyle teminat verilmesini isteyebilirler. Mevzuatta
teminat istenmesinin zorunlu olduğu haller saklıdır.

(2) Yatırımcıların her ne surette olursa olsun yatırım kuruluşları nezdinde bulunan nakit
ve sermaye piyasası araçları, yatırım kuruluşlarının malvarlıklarından ayrı izlenir. Söz konusu
varlıklar, yatırımcıların yazılı açık izni olmaksızın, tevdi edilen kurumlar tarafından tevdi amacı
dışında kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlayacak şekilde kullanılamazlar.

(3) Teminatların saklanmasına ilişkin esaslar Kurulca belirlenir.
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Elektronik ortamda alım satım emirlerinin iletimi
MADDE 35 – (1) Yatırım kuruluşları, alım satım aracılığı faaliyeti kapsamında elek-

tronik ortamda emir kabul edebilirler. Söz konusu işlemler müşterilerle çerçeve sözleşme im-
zalanması, müşterilere hesap açılması ve MKK’dan sicil numarası alınması ile ilgili yükümlü-
lüklere tabidir.

(2) Borsa veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine ya da tezgahüstü piyasaya iletilmek
veya kendi nezdlerinde gerçekleştirmek üzere elektronik ortamda emir kabul edecek olan ya-
tırım kuruluşları,

a) Elektronik ortamda aldıkları emirler için yazılı veya sözlü olarak kabul ettikleri diğer
emirlerin iletilmesinde uyulması gereken öncelik kurallarına riayet ederek, elektronik ortamda
emir ileten müşterileri ile diğer yollarla emir ileten müşterileri arasında eşitsizliklerin ortaya
çıkmasına engel olmakla,

b) Elektronik ortamda aldıkları emirler için Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde
yer alan yükümlülükleri sağlamakla,

c) Yürütecekleri yatırım hizmet ve faaliyetlerine göre gerekli risk bildirim formlarının
birer örneğine elektronik ortamda yer vermekle,

ç) Elektronik ortamda kabul edilen emirlerin izlenmesi, iletilmesi, bu emirlere ilişkin
kayıtların tutulması ve müşterilerle iletişimin sağlanması için yeterli sayıda personel istihdam
etmekle,

d) Kullanacakları bilgi işlem altyapısının;
1) Tüm emirlerin alınış zamanına göre sıralanmasına imkan verecek nitelikte olmasını

sağlamakla,
2) Gerçekleşmeyen, iptal edilen ve değiştirilen emirler de dahil olmak üzere gerçek-

leştirilen tüm işlemlere ilişkin tarih, zaman, miktar, fiyat, kullanılan kaldıraç oranı ve diğer
tüm unsurları ve hesap hareketlerini ve zaman bilgisini gösterecek şekilde müşterilere yansıtılan
tüm fiyat bilgilerini anlık olarak kaydetmesini sağlamakla,

3) Müşterilerin teminatlarını, alacak ve borçlarını, açık pozisyonlarını ve kar zarar du-
rumlarını anlık olarak takip etmesine ve gerekli risk kontrollerini yapmasına elverişli olmasını
sağlamakla,

e) Bilgi işlem altyapısının kapasite ve güvenliği konusunda periyodik kontrollerini yap-
makla, herhangi bir sistematik hatada verilerin güvenliğinin ve işlemlerin devamının sağlan-
ması için işlemlerin yapıldığı kurulu alandan farklı bir yerde verilerin depolandığı sunucuların
yer aldığı bir sistem kurmakla ve verileri burada yedeklemekle, platforma gelebilecek tehditleri
minimum düzeye indirecek tedbirleri almakla,

f) Elektronik işlem platformunun müşteri rızası olmaksızın üçüncü kişilerce kullanımını
engellemeye yönelik gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve elektronik işlem platformunun
üçüncü kişilerce kullanılıp kullanılmadığına yönelik düzenli incelemelerde bulunmakla,

g) Elektronik işlem platformu ile müşteri arasındaki veri iletişiminin yetkisiz kişilerce
dinlenmesi veya kesilmesi ile verilerin değiştirilmesinin engellenmesi için gerekli bilgi güven-
liği tedbirlerini almakla,

yükümlüdürler.
(3) Alım satım aracılığı faaliyetini sadece elektronik ortamda yürütecek yatırım kuru-

luşlarının faaliyet şartları, başvuru esnasında Kurul tarafından ayrıca değerlendirilir.
(4) Kurul gerekli görmesi halinde yatırım kuruluşlarının bilgi işlem altyapısının bağım-

sız bir veya daha fazla kuruluş tarafından Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde denetlen-
mesini talep edebilir.
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Tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin takası
MADDE 36 – (1) Merkezi takasa konu edilecek sermaye piyasası araçları ile takasın

gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar, tesis edilecek limitler dahilinde ve sistemik riskin
azaltılması ilkesi çerçevesinde ilgili merkezi takas kuruluşunun önerisi üzerine Kurulca belir-
lenir.

(2) Kurul, yatırım kuruluşlarının tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirdikleri işlemlerin
takasının merkezi karşı taraf olarak yetkilendirilmiş bir kuruluş nezdinde gerçekleştirilmesini
zorunlu tutabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti

Bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti
MADDE 37 – (1) Bireysel portföy yöneticiliği; kolektif yatırım kuruluşlarının port-

föyleri hariç olmak üzere, finansal varlıklardan oluşan portföylerin, her bir müşteri adına, doğ-
rudan veya dolaylı bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir.

(2) Bireysel portföy yöneticiliği, müşterilerin mali durumuna, risk-getiri tercihlerine
ve yatırım süresine uygun portföyler oluşturulması ve yönetilmesi, söz konusu portföylerin ta-
kip edilmesi ve müşterinin Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca bilgilendirilmesi hizmetini
kapsar.

Bireysel portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunabilecek yetkili kuruluşlar
MADDE 38 – (1) Bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti, Kuruldan izin almak kaydıyla

aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy yönetim şirketleri tarafından yapıla-
bilir.

(2) Portföy yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyete geçişine ilişkin usul ve esaslar
Kurulun portföy yöneticiliği faaliyetine ve bu faaliyette bulunacak kurumlar ile ilgili düzenle-
melerinde belirlenir.

Bireysel portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmak için aranan özel şartlar
MADDE 39 – (1) Bireysel portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunulmasına izin verile-

bilmesi için Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esasları ile ilgili düzenlemele-
rinde faaliyete geçmek için aranan genel şartlara ek olarak yetkili kuruluşların,

a) Kurulun aracı kurumların sermayeleri ve sermaye yeterliliği ile ilgili düzenlemele-
rinde bu faaliyet için öngörülen asgari özsermaye yükümlülüğünü yerine getirmiş olması,

b) 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun ve finans piyasalarında en az 5 yıllık
tecrübesi olan yeterli sayıda portföy yöneticisini istihdam etmiş olması,

c) Bireysel portföy yöneticiliği faaliyetinin yürütülmesini teminen araştırma birimini
oluşturmuş, birim yöneticisini ve ona bağlı olarak çalışacak yeterli sayıda araştırma uzmanını
görevlendirmiş olması,

zorunludur.
(2) Kalkınma ve yatırım bankalarının bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti başvurula-

rında birinci fıkranın (a) bendi hükmü aranmaz.
(3) Yatırım kuruluşunun veya portföy yönetim şirketinin başka bir kuruluştan saklama

hizmeti almak istemesi ya da ilgili müşterinin saklama hizmetini başka bir kuruluştan almak
istemesi durumunda, yönetilen portföylere ilişkin varlıkların saklanacağı yatırım kuruluşu ile
62 nci madde uyarınca sözleşme imzalaması gerekir.
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Yerindelik testi
MADDE 40 – (1) Yetkili kuruluşun bir müşteriye bireysel portföy yöneticiliği veya

yatırım danışmanlığı hizmeti sunmak üzere çerçeve sözleşmesi imzalamasından önce “yerin-
delik testi” uygulaması zorunludur. Yerindelik testi, bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım
danışmanlığı kapsamında müşteriye sunulacak hizmet ile müşterinin yatırım amaçları, mali
durumu ile bilgi ve tecrübesinin uyumlu olup olmadığının yetkili kuruluşlar tarafından değer-
lendirilmesidir. Bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti yerindelik tes-
tinin sonucuna uygun olarak sunulur.

(2) Yerindelik testinin yapılabilmesi için yetkili kuruluş müşteriden aşağıda yer alan
hususlar hakkında yazılı bilgi alır ve buna uygun standart formları geliştirir:

a) Müşterinin yatırım amaçlarına ilişkin olarak; yatırım süresi ile risk ve getiri tercih-
leri.

b) Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olma-
dığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı hakkında bilgi.

c) Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri
anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği,
eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere
konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı.

(3) Yetkili kuruluşun müşterinin mali durumunun yatırım risklerini karşılayacak yeter-
lilikte olup olmadığına ilişkin yapacağı değerlendirme, müşterinin gelir düzeyi ve yatırım amaç-
lı varlığı hakkında sunduğu bilgilerle sınırlıdır.

(4) Talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile
ilgili olarak ikinci fıkranın (b) ve (c) bendinde yer alan bilgilerin alınması zorunlu değildir.

(5) Müşterinin yerindelik testi için verdiği bilgilerin incelenmesi sonucunda, müşteriye
yerindelik testinin sonuçlarına uygun olmayan bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım da-
nışmanlığı hizmeti sunulamaz.

(6) Müşterinin yerindelik testi için istenen bilgileri vermemesi veya eksik ya da güncel
olmadığı açıkça anlaşılabilen bilgi vermesi durumunda bu müşteriye bireysel portföy yöneti-
ciliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunulamaz. Bu durumda yetkili kuruluş müşteriye,
söz konusu hizmetlerin kendisine verilemeyeceği konusunda yazılı bildirim yapmak zorunda-
dır.

(7) Müşteri yerindelik testi için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Yetkili
kuruluş, belirli dönemler itibariyle söz konusu bilgilerin güncellenmesini müşteriden talep ede-
bilir.

(8) Yetkili kuruluş hizmetin sunulması sırasında müşterinin eksik, güncel olmayan ya
da gerçeğe aykırı bilgi verdiğini öğrenmesi veya tespit etmesi durumunda sunulan hizmeti son-
landırır.

(9) Bu bilgilerin sunulacak hizmet ve faaliyetlerin yerinde olup olmadığının ölçülmesi
amacıyla istendiğinin müşterilere bildirilmesi gerekir. Yetkili kuruluşlar, müşterilerine söz ko-
nusu bilgileri vermemeleri hususunda telkinde bulunamaz.

(10) Yerindelik testinin yapılması için alınan tevsik edici bilgi ve belgeler ile altıncı
fıkra uyarınca yapılan uyarıların bir örneği Kurulun belge ve kayıt düzeni ile ilgili düzenleme-
lerinde belirlenen süreler kapsamında saklanır.
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Bireysel portföy yöneticiliği faaliyetinin yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar
MADDE 41 – (1) Yetkili kuruluşlar portföy yöneticiliği faaliyetinin yürütülmesi sıra-

sında müşterilerinin çıkarlarını gözetmek ve bu kapsamda aşağıdaki ilke ve esaslara uymakla
yükümlüdür:

a) Portföy için yapılan bir alım satım işleminden dolayı herhangi bir ihraççıdan veya
yatırım kuruluşundan kendi lehine komisyon, iskonto ve benzeri menfaat sağlıyorsa, bu durumu
müşterisine hizmeti sunmadan önce açıklamak zorundadır.

b) Müşterinin yazılı bir talimatı olmadan borsalarda işlem görmeyen varlıklar ile rayiç
değerinin üstündeki varlıkları yönettikleri portföye alamaz ve portföyden bu değerin altında
varlık satamaz.

c) Portföyde yer alan varlıklar üzerinde kendi veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir
hukuki tasarrufta bulunamaz. Müşterinin yazılı talimatı olmadan portföyde yer alan varlıkları,
portföy yönetimi amacı dışında bir başka şahsa devir veya teslim edemez.

ç) Müşteri hesabına vereceği emirlerde gerekli özen ve dikkati göstermek zorundadır.
d) Herhangi bir şekilde kendine çıkar sağlamak üzere varlıkların alım satımını yapa-

maz.
e) Basiretli bir tacir gibi davranmak ve yönettiği portföyleriyle çıkar çatışmasına mey-

dan vermemek koşuluyla kendine ait nakdi, portföy yönetimine konu olan araç ve işlemlerle
değerlendirebilir.

f) Birden fazla portföy yönettiğinde objektif iyiniyet kurallarına aykırı olarak portföy-
lerden biri veya birden fazlası lehine, diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde buluna-
maz.

g) Yatırım kararlarını, güvenilir gerekçe, bilgi, belge ve analizlere dayandırmak ve çer-
çeve sözleşme ile belirlenen yatırım ilkelerine uymak zorundadır. Bu bilgi ve belgeler ile alım
satım kararlarına mesnet teşkil eden araştırma ve raporların Kurulun belge ve kayıt ile ilgili
düzenlemelerinde belirtilen süreyle yetkili kuruluş nezdinde saklanması zorunludur.

ğ) Portföyün önceden saptanmış belirli bir getiriyi sağlayacağına dair herhangi bir sözlü
veya yazılı garanti veremez ve ilan ve reklamlarında bu anlama gelebilecek ifadeleri kullana-
maz.

h) Portföyün menfaatleriyle kendi menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda portföy
lehine davranmak zorundadır.

ı) Müşterinin risk-getiri tercihleri doğrultusunda müşteri ile birlikte Kurulun bireysel
ve kurumsal portföylerin performans sunumuna, performansa dayalı ücretlendirme ve sıralama
faaliyetleri ile ilgili düzenlemeleri uyarınca karşılaştırma ölçütü veya eşik değer belirleyebilir.

i) Müşterilerin portföyde yer alan varlıklar ve bu varlıkların işlem gördüğü piyasa hak-
kındaki bilgisizlik ya da tecrübesizliklerinden yararlanıp müşterilerin alım-satım kararlarını
etkileyerek kendi lehlerine kazanç sağlamak amacıyla, müşterilerin gereksiz alım-satım yap-
malarına ortam hazırlayamaz ve bu fiilin üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilmesine her-
hangi bir şekilde yardımcı olamaz.

j) Portföylere ilişkin olarak portföy yöneticiliği dışında bir faaliyeti çağrıştıracak isim
ve ifadeler kullanamaz, belirli bir yönetim dönemi belirleyerek önceden toplanan paralarla
ortak bir portföy oluşturamaz ve yönetemez veya tasarruf sahiplerini oluşturulmuş bir portföye
iştirak ettiremez ve bu yönde ifadeler içeren ilan ve reklam yapamaz.

k) Yazılı, basılı veya sözlü biçimde müşterilere duyurulacak ve yatırım kararlarını et-
kileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarını, müşterilerine duyurmadan önce kendileri ve-
ya üçüncü şahıslar lehine kullanamaz.
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l) Portföy yönetimi sırasında elde ettiği bilgileri kendileri veya üçüncü bir tarafın men-
faati doğrultusunda kullanamaz.

Bireysel portföy yöneticiliği çerçeve sözleşmesi
MADDE 42 – (1) Yetkili kuruluşun, müşterileri ile sunduğu faaliyete ilişkin Kurulca

belirlenecek asgari unsurları içeren yazılı bir çerçeve sözleşme imzalaması zorunludur.
(2) Çerçeve sözleşmede belirtilen portföy yöneticisinin, yetkili kuruluştan ayrılması

veya değiştirilmesi halinde, yetkili kuruluş tarafından söz konusu durumun müşterilere en seri
haberleşme aracı vasıtasıyla derhal bildirilmesi zorunludur. Müşteri, değişen portföy yönetici-
sini uygun görmediği takdirde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

(3) Çerçeve sözleşmede portföyde yer alan finansal varlıklara ilişkin olarak yönetimsel
ve mali hakların kullanımına yönelik hak ve yükümlülüklerin açık ve net olarak yer alması zo-
runludur.

(4) Portföy yönetim sözleşmesinde müşteri portföylerinin saklanmasına ilişkin usul ve
esasların yer alması zorunludur.

(5) Varsa karşılaştırma ölçütü veya eşik değerin oluşturulmasına ilişkin esaslara, ölçüte
veya değere ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin olarak müşteriye yapılacak bilgilendirme esaslarına
ve karşılaştırma ölçütünün getiri taahhüdü anlamına gelmeyeceğine çerçeve sözleşmede yer
verilir.

Müşteri varlıklarının saklanması
MADDE 43 – (1) Bireysel portföy yöneticiliği faaliyetine ilişkin yönetilen müşteri

portföyleri dokuzuncu bölümde yer alan saklama hizmetine ilişkin hükümler uyarınca yatırım
kuruluşları tarafından saklanır.

(2) Müşteri, finansal varlıklarının genel saklama hizmeti kapsamında yetkilendirilmiş
başka bir yatırım kuruluşunda saklanmasını isteyebilir.

(3) Portföy hesabına yapılacak işlemlerde sözleşme uyarınca müşteriden önceden teyit
alınması zorunluluğu varsa saklamaya yetkili kuruluş tarafından bu müşteriler için blokaj koy-
ma imkanı getirilebilir.

Müşteriye bildirim
MADDE 44 – (1) Müşteri portföylerinde açık pozisyonların teminatsız kalması veya

portföyün değerinin varsa karşılaştırma ölçütü ya da eşik değer dikkate alınarak hesaplanan
tutarın altında kalması durumunda yetkili kuruluşun hesaplamanın yapıldığı gün itibariyle müş-
teriye bildirimde bulunması zorunludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti

Yatırım danışmanlığı faaliyeti
MADDE 45 – (1) Yatırım danışmanlığı, yetkili yatırım kuruluşunun, yatırımcı talebi

doğrultusunda veya yatırımcı talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden
ortaklık ve kuruluşlar hakkında, belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri
benzer nitelikteki bir gruba yönelik olarak yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulun-
ması faaliyetidir.

(2) Genel yatırım tavsiyeleri ile finansal bilgi sunulması birinci fıkra kapsamında de-
ğildir.

Yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunabilecek yetkili kuruluşlar
MADDE 46 – (1) Yatırım danışmanlığı faaliyeti, Kuruldan izin almak kaydıyla aracı

kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy yönetim şirketleri tarafından yapılabilir.
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Yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunmak için aranan özel şartlar
MADDE 47 – (1) Yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunulmasına izin verilebilmesi

için Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esasları ile ilgili düzenlemelerinde faa-
liyete geçmek için aranan genel şartlara uyulmasına ek olarak yatırım kuruluşlarının;

a) Kurulun aracı kurumların sermayeleri ve sermaye yeterliliği ile ilgili düzenlemele-
rinde bu faaliyet için öngörülen asgari özsermaye yükümlülüğünü yerine getirmiş olması,

b) 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun ve finans piyasalarında en az 3 yıllık
tecrübesi olan yeterli sayıda yatırım danışmanını istihdam etmiş olması,

c) Yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesini teminen araştırma birimini oluştur-
muş, birim yöneticisini ve ona bağlı olarak çalışacak yeterli sayıda araştırma uzmanını görev-
lendirmiş olması,

zorunludur.
(2) Kalkınma ve yatırım bankalarının yatırım danışmanlığı faaliyeti başvurularında bi-

rinci fıkranın (a) bendi hükmü aranmaz.
Yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar
MADDE 48 – (1) Yatırım kuruluşu ile bir müşteri arasında yatırım danışmanlığı çerçeve

sözleşmesi imzalanmadan önce 40 ıncı maddede belirtilen yerindelik testinin yapılması zorunlu
olup, 40 ıncı maddedeki esaslar yatırım danışmanlığı faaliyeti için de uygulanır.

(2) Yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında yatırım kuruluşları tarafın-
dan;

a) Yatırımcıların yerindelik testi kapsamında elde edinilen bilgiler dikkate alınarak en
uygun yatırım kararını almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunulması,

b) Sunulan yorum ve tavsiyelerde yatırımcıları yanıltıcı, aldatıcı, bilgi ve tecrübe ek-
sikliklerini istismar edici, yanlış, gerçek dışı veya “en sağlam”, “en iyi”, “en güvenilir” gibi
subjektif ve abartılı ifadelere yer verilmemesi,

c) Yorum ve tavsiyelerin özenle hazırlanması ve objektif olması,
ç) Sunulan yorum ve tavsiyelerin güvenilir kaynak, belge, rapor ve analizlerle destek-

lenmesi, söz konusu kaynakların kesinliği hakkında şüphelerin bulunması durumunda bu hu-
susa açıkça yer verilmesi,

d) Herhangi bir sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak yapılan yorum ve
analizlerde, yatırımcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini teminen, yayımlanmışsa izah-
name ve satışa ilişkin belgelerde yer alan bilgilerin kullanılması, aksi takdirde söz konusu halka
arza ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı izahname ve satışa ilişkin diğer belgelerin yayımlana-
cağının belirtilmesi,

e) Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte kesinlikle
bulunulmaması,

f) Her türlü öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerine, bunların öngörü, tahmin ve fiyat hedefi
olduğu açıkça belirtilmek suretiyle yer verilmesi ve bunların oluşturulmasında kullanılan tüm
önemli varsayımların belirtilmesi,

g) Kurulun faaliyet alanına giren sonuçlanmış ya da sonuçlanmamış konular hakkında
yalan, yanlış, yanıltıcı ve mesnetsiz bilgi, haber ve yorum sunulmaması,

ğ) Yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarının,
yatırımcılara duyurulmadan önce kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine kullanılmaması,

zorunludur.
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(3) Yetkili kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında;
a) Sermaye piyasası aracı için hedef fiyat belirlenmesinde kullanılan değerleme esasları

ile yöntemine ilişkin yeterli özet bilgilerin,
b) Tavsiyede yer alan yatırım süresi de dahil “al”, “sat” veya “tut” gibi ifadelerin an-

lamları ile yatırıma ilişkin uygun risk uyarıları ve değerlendirmede kullanılan varsayımlara
ilişkin duyarlılık analizlerinin,

c) Yorum ve tavsiyeleri hazırlayanın kimlik bilgilerinin,
yorum ve tavsiye sunulan yatırımcılara, talep edilmesi durumunda açıklanması zorun-

ludur.
(4) Üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan bilgilerin yorum ve tavsiyeye oranla

önemli ölçüde uzun olması durumunda, değerleme ve yöntemlerde herhangi bir değişiklik ol-
maması kaydıyla, ilgili kuruluşun internet sitesi gibi, müşteriler tarafından bilgilere kolayca
ve doğrudan ulaşılabilecek bir yere açıkça ve dikkat çekici şekilde atıfta bulunulması yeterlidir.

Yatırım danışmanlığı çerçeve sözleşmesi
MADDE 49 – (1) Yetkili kuruluşlar, müşteriyle yatırım danışmanlığı çerçeve sözleş-

mesi imzalamadan önce aşağıdaki bilgileri içeren tanıtıcı bir formu müşteriye sunmak zorun-
dadır:

a) Bu Tebliğde belirtilen yatırım danışmanlığına ilişkin ilkeler.
b) Yatırım danışmanlığı kapsamında yatırımcıya sunulacak bilgi ve tavsiyelerin oluş-

turulmasında kullanılan bilgi kaynakları, yatırım stratejileri ve analiz yöntemleri.
c) Bilgi ve tavsiyelerin yatırımcıya sunuluş biçimiyle (yazılı, sözlü, günlük, haftalık,

aylık ve benzeri) ilgili esaslar.
ç) Olası çıkar çatışmaları.
(2) Müşteriyle imzalanan çerçeve sözleşmede belirtilen yatırım danışmanının, yetkili

kuruluştan ayrılması veya değiştirilmesi halinde yetkili kuruluş bu durumu müşteriye en seri
haberleşme aracı vasıtasıyla bildirmek zorundadır. Müşteri, yeni görevlendirilen yatırım da-
nışmanını uygun görmediği takdirde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Finansal ilişki veya çıkar çatışmalarının açıklanmasına ilişkin esaslar
MADDE 50 – (1) Yetkili kuruluşlar yatırım danışmanlığı faaliyeti sırasında sunulan

yorum ve tavsiyelerin objektifliğini etkilemesi muhtemel nitelikteki tüm ilişki ve koşulları,
özellikle yorum ve tavsiyenin ilgili olduğu sermaye piyasası aracına ilişkin önemli finansal çı-
karlarını veya ihraççı ile olan önemli çıkar çatışmalarını müşteriye açıklamakla yükümlüdürler.

(2) Birinci fıkrada yer alan yükümlülük, yetkili kurıuluşlar ile istihdam ilişkisi doğura-
cak bir sözleşme çerçevesinde veya herhangi bir sözleşme olmaksızın çalışan ve tavsiyenin
hazırlanmasına katılan tüm gerçek veya tüzel kişiler için de geçerlidir.

(3) Sunulan yorum ve tavsiyelere konu ihraççı ile yetkili kuruluşun karşılıklı olarak
ödenmiş sermayelerinde veya oy haklarında %1 veya daha fazla oranda sahip oldukları paylara,
sahip oldukları yönetim imtiyazına, aralarındaki kredi sözleşmesi, kira kontratları gibi diğer
önemli finansal ilişkiler bulunması durumunda, bunlara ilişkin bilgilerin müşteriye açıklanması
zorunludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Halka Arza Aracılık Faaliyeti

Halka arza aracılık faaliyetinin tanımı
MADDE 51 – (1) Halka arza aracılık, Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının

(e) ve (f) bentlerinde sayılan ve aşağıda tanımlanan faaliyetleri ifade eder:
a) Aracılık yüklenimi: Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsa-

mında, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının;
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1) Halka arz yoluyla satışa sunulmasının ve satılamayan kısmının tamamının bedeli
satış süresi sonunda tam ve nakden ödenerek satın alınmasının (Bakiyeyi Yüklenim),

2) Bedeli, satışın başlamasından önce tam ve nakden ödenmek suretiyle tamamının
satın alınarak halka satılmasının (Tümünü Yüklenim),

3) Halka arz yoluyla satışa sunulmasının ve satılamayan kısmın bir bölümünün bedeli
satış süresi sonunda tam ve nakden ödenerek satın alınmasının (Kısmen Bakiyeyi Yüklenim),

4) Bedeli, satışın başlamasından önce tam ve nakden ödenmek suretiyle bir kısmının
satın alınarak halka satılmasının (Kısmen Tümünü Yüklenim),

satışı yapana karşı taahhüt edilmesidir.
b) En iyi gayret aracılığı: Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kap-

samında, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının, izahnamede belirtilen satış süresi içinde
satışa sunulmasının, satılamayan kısmın ise satışı yapana iade edilmesi veya bunları daha önce
satın almayı taahhüt etmiş üçüncü kişilere satılmasıdır.

(2) Aracılık yüklenimi faaliyet izni en iyi gayret aracılığı faaliyet iznini de kapsar. Ancak
yalnızca en iyi gayret aracılığı faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirme yapılabilir.

(3) Sermaye piyasası araçlarının halka arzedilmesi ile ilgili olarak ihraççı ve/veya halka
arz edenler ile birlikte ihraç fiyatı, miktarı ile halka arz sürecinin belirlenmesine yönelik çalış-
malar yapılması, izahnamenin onayı için sunulacak diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Ku-
rula başvuruda bulunulması, konsorsiyum oluşturulması, talep toplanması, halka arzedilecek
sermaye piyasası araçlarının satışına yönelik olarak yurt içi ve yurt dışı organizasyonlar dü-
zenlenmesi ve satışın organize edilmesi gibi kurumsal finansman faaliyetlerinin yürütülmesi
ve benzeri faaliyetler ile aracılık sözleşmesinde belirlenen diğer yükümlülüklerin yerine geti-
rilmesi halka arza aracılık faaliyeti kapsamına dahildir. Sermaye piyasası araçlarının halka ar-
zedilmeksizin satışı sırasında bu ihraçların belli bir grup yatırımcıya tahsisinde aracılık yapıl-
ması da halka arza aracılık faaliyeti kapsamında sayılır.

Halka arza aracılık faaliyetinde bulunabilecek yatırım kuruluşları
MADDE 52 – (1) Aracılık yüklenimi ve en iyi gayret aracılığı faaliyetleri Kuruldan

izin almak kaydıyla, aracı kurumlar ile kalkınma ve yatırım bankaları tarafından yapılabilir.
Halka arza aracılık faaliyetine ilişkin özel şartlar
MADDE 53 – (1) Aracılık yüklenimi veya en iyi gayret aracılığı faaliyetine izin veri-

lebilmesi için Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esasları ile ilgili düzenleme-
lerinde faaliyete geçmek için aranan genel şartlara uyulmasına ek olarak aracı kurum ile kal-
kınma ve yatırım bankalarının,

a) 59 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca sınırlı saklama hizmeti ver-
mek üzere faaliyet izni almış veya bu izni almak üzere Kurula başvurmuş olması,

b) Sunacakları faaliyetin niteliğine göre Kurulun aracı kurumların sermayeleri ve ser-
maye yeterliliği ile ilgili düzenlemelerinde aracılık yüklenimi veya en iyi gayret aracılığı faa-
liyeti için öngörülen asgari özsermaye yükümlülüğünü yerine getirmiş olması,

c) Halka arza aracılık faaliyetlerinin yürütülmesini teminen bir birim yöneticisini ve
ona bağlı olarak çalışacak yeterli sayıda kurumsal finansman uzmanını görevlendirmiş olması,

gerekir.
(2) Kalkınma ve yatırım bankaları için birinci fıkranın (b) bendi hükmü aranmaz.
Halka arza aracılık faaliyetinin yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar
MADDE 54 – (1) Halka arza aracılık faaliyetinin yürütülmesi sırasında aşağıdaki ilke

ve esaslara uyulması zorunludur:
a) Halka arza aracılık işlemleri, izahname ve satışa ilişkin diğer belgelerde, ilan ve rek-

lamlarda ve halka arza aracılık sözleşmesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704                            RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 137

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 135



b) Halka arz işlemleri sırasında piyasa bozucu eylem niteliğinde olabilecek faaliyetlerde
bulunulamaz.

c) Halka arza aracılık faaliyetine ilişkin sunulan hizmetler karşılığında alınan ücretler
dışında, kendilerine veya üçüncü şahıslara menfaat sağlanmasına imkan tanıyacak tasarruflarda
bulunulamaz.

ç) Sermaye piyasası araçlarının halka arzı ile ilgili olarak, ilgili mevzuat ile belirlenen
yükümlülüklere aykırı işlem ve faaliyetlerde bulunulamaz.

d) Sermaye piyasası aracının halka arzı ile ilgili olarak, ihraççı ve/veya halka arz edenler
hakkında detaylı ve dikkatli inceleme yapma konusunda en iyi gayret gösterilir.

e) Halka arz fiyatının sermaye piyasası aracının gerçek değerini en doğru şekilde gös-
termesi yönünde azami özen gösterilir. Fiyat tespit raporunun hazırlanması sırasında Kurulca
belirlenen değerleme standartlarına uyulur. Fiyat tespit raporunda, halka arz fiyatının belirlen-
mesinde kullanılan yöntemlerin neden seçildiği ve bu yöntemler içerisinden fiyatın belirlen-
mesinde esas alınan yöntem veya yöntemlerin seçilme gerekçeleri açıklanır.

f) Halka arz sürecinde kamuya açıklanmamış bilgilerin kurum dışında ve kurum içinde
halka arza aracılık faaliyetini yürüten birim dışındaki diğer birimlerle paylaşılması engellenir.

g) Aracı kurumların halka arza aracılık faaliyetleri esnasında yüklenebilecekleri taah-
hütlerin tutarı, Kurulun sermaye yeterliliği düzenlemeleri uyarınca belirlenen sınırı aşamaz.

(2) Kurulun payların ihracına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde payların halka arzına
aracılık faaliyetinde bulunacak yatırım kuruluşları tarafından halka arz fiyatına ilişkin olarak
hazırlanması gereken analist raporlarının varlığı, halka arza aracılık faaliyet izni olan yatırım
kuruluşlarının mevcut durumlarının Kurulca değerlendirilmesinde ayrıca dikkate alınır.

Halka arza aracılık sözleşmesi
MADDE 55 – (1) Sermaye piyasası araçlarının halka arzının, sermaye piyasası aracını

ihraç eden ve/veya halka arz eden ile yetkili yatırım kuruluşu arasında akdedilecek yazılı bir
halka arza aracılık sözleşmesine bağlanması şarttır. Bu sözleşmede yer verilmesi gereken asgari
hususlar Kurulca belirlenir.

Aracılık konsorsiyumu
MADDE 56 – (1) Halka arza aracılık sözleşmesi yapıldıktan sonra konsorsiyum oluş-

turulması söz konusu olduğunda, bunun için ihraççı ve/veya halka arz edenin onayının alınması
şarttır.

(2) Konsorsiyum oluşturulduğu takdirde, konsorsiyumun yönetimini yetkili yatırım ku-
ruluşlarından biri konsorsiyum lideri olarak üstlenir. Konsorsiyumu Kurula, resmi kurumlara,
üçüncü kişilere, sermaye piyasası aracını ihraç edene ve/veya halka arz edene karşı, konsorsi-
yum lideri temsil eder.

(3) Konsorsiyumun oluşturulması sırasında konsorsiyum sözleşmesi çerçevesinde eş
liderler belirlenebilir.

Konsorsiyum sözleşmesi
MADDE 57 – (1) Konsorsiyum oluşturulması halinde, konsorsiyuma katılan yetkili

yatırım kuruluşları arasında yazılı bir konsorsiyum sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşmede yer
verilmesi gereken asgari hususlar Kurulca belirlenir.

(2) Halka arza aracılık sözleşmesi ile konsorsiyum sözleşmesinin bir arada yapılmak
istenmesi halinde, her iki sözleşmede yer alacak hükümler, tek sözleşmede birleştirilebilir ve
sözleşme, konsorsiyuma katılan diğer yatırım kuruluşları ile en az 2 iş günü öncesinden pay-
laşılmak suretiyle sermaye piyasası aracını ihraç eden ve/veya halka arz eden ile konsorsiyum
lideri ve konsorsiyuma katılan diğer yatırım kuruluşları tarafından birlikte imzalanır.

Sayfa : 138                             RESMÎ GAZETE                            11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 136



Sözleşme şartlarının uygunluğu
MADDE 58 – (1) Kurul sermaye piyasası araçlarına ilişkin izahnamenin onaylanması

aşamasında halka arza aracılık sözleşmelerini ve/veya konsorsiyum sözleşmelerini inceleyerek,
gerektiğinde sözleşmelerde sermaye piyasası mevzuatının gerektirdiği değişiklik ve ilavelerin
yapılmasını istemeye yetkilidir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Saklama Hizmeti

Saklama hizmetinin tanımı
MADDE 59 – (1) Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında

sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi;
a) Yatırım hizmet ve faaliyetleri sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veya idare etmek için

veya teminat olarak veya her ne nam altında olursa olsun müşteriye ait kayden veya fiziken
tevdi veya teslim edilen sermaye piyasası aracının merkezi saklama kuruluşlarında ve/veya ya-
tırım kuruluşunun kendi nezdinde ve/veya işleme konu sermaye piyasası aracının niteliği iti-
bariyle gerekli olması halinde başka bir yatırım kuruluşu nezdinde müşteri hesabına hak sahibi
bazında tutulması ve izlenmesini, herhalükarda müşteri hesaplarına erişim yetkisi olmasını,

b) Müşteri hesabına veya müşterinin talimatı ile açılmış alt hesaplarına sermaye piyasası
araçlarına ilişkin anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsili, ödenmesi, yeni pay ve be-
delsiz pay alma haklarının ve paylardan doğan oy haklarının kullanılması ve sermaye piyasası
araçlarına ilişkin teminat takibi yapılması gibi hizmetlerin sunulması ile söz konusu işlemlerin
yatırım kuruluşu nezdindeki müşteri hesaplarına yansıtılmasını,

ifade eder.
(2) Bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yönetilen varlıkların saklanması

da birinci fıkrada tanımlanan saklama hizmeti kapsamında değerlendirilir.
(3) Saklama hizmeti sınırlı ve genel saklama hizmeti olmak üzere yürütülür.
a) Sınırlı saklama hizmeti; işlem aracılığı ve portföy aracılığı ile ilgili olarak yetkili

olunan ve aracılık hizmetine konu olan sermaye piyasası araçlarının, bireysel portföy yöneti-
ciliğine ilişkin yönetilen portföylerin, aracılık yüklenimi ve en iyi gayret aracılığına ilişkin ola-
rak ise halka arzına aracılık edilen sermaye piyasası araçlarının saklanması ile sınırlıdır.

b) Genel saklama hizmeti; yetkili olunan ve işlemi yapılan yatırım hizmet ve faaliyet-
lerinden bağımsız olarak sunulan saklama hizmeti sunulmasıdır.

(4) Müşterilerin sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan nakitlerinin saklanması
da sermaye piyasası araçlarının saklanmasına ilişkin esaslara tabidir.

Saklama hizmetinde bulunabilecek yatırım kuruluşları
MADDE 60 – (1) Sınırlı saklama hizmeti, Kuruldan izin almak kaydıyla Kanunun

37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (e) veya (f) bentlerinde sayılan hizmet ve faa-
liyetlerinden herhangi birini yapmaya yetkili yatırım kuruluşları tarafından yapılabilir.

(2) Genel saklama hizmeti, Kuruldan izin almak kaydıyla bankalar ile Kanunun 37 nci
maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (e) veya (f) bentlerinde sayılan hizmet ve faaliyetle-
rinden herhangi birini yapmaya yetkili aracı kurumlar tarafından yapılabilir.

(3) Bankalar, 11 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olanlar hariç ol-
mak üzere, emir iletimine aracılık ettikleri müşterilerine ilgili sermaye piyasası araçları için
genel saklama hizmeti veremezler.

(4) Genel saklama hizmeti sunmak üzere faaliyet izni bulunan yatırım kuruluşlarının
portföy saklama hizmetinde bulunabilmesi için Kurulun portföy saklama hizmetine ve bu hiz-
mette bulunabilecek kuruluşlar ile ilgili düzenlemeleri uyarınca Kurula başvuruda bulunmaları
gerekir.
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Saklama hizmetine ilişkin özel şartlar
MADDE 61 – (1) Sınırlı veya genel saklama hizmetine izin verilebilmesi için Kurulun

yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esasları ile ilgili düzenlemelerinde faaliyete geçmek
için aranan genel şartlara uyulmasına ek olarak yatırım kuruluşlarının;

a) Sunulacak faaliyetin niteliğine göre Kurulun aracı kurumların sermayeleri ve sermaye
yeterliliği ile ilgili düzenlemelerinde sınırlı veya genel saklama hizmeti için öngörülen asgari
özsermaye yükümlülüğünü yerine getirmiş olması,

b) Genel saklama hizmeti sunacakların münhasıran olmak üzere saklama hizmetinden
sorumlu birimi veya birimleri kurmuş ve yeterli sayıda ihtisas personelini istihdam etmiş ol-
ması,

c) Saklama hizmetini yerine getirebilmesi için gerekli bilgi işlem sistemlerini ve tek-
nolojik altyapıyı kurması ve işlerliğini sağlaması, buna yönelik gerekli düzenlemeleri yapması
ve bilgi işlem altyapısını kötü niyetli yazılımdan koruması ve saklamaya yetkili yatırım kuru-
luşu nezdinde gerçekleşebilecek suistimal ve dolandırıcılığın önlenmesi de dahil tüm tedbirleri
alması,

ç) Nezdlerinde gerçekleşebilecek personel veya sistemden kaynaklanan suistimal ve
dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli tüm önlemleri alması,

d) Saklama hizmeti sunulması sırasında müşteriye ait bilgilerin müşteri çıkarlarına ay-
kırı olarak kurum dışında ve kurum içinde farklı birimler arasında paylaşılmasını engelleyecek
iş akış prosedürlerini ve organizasyon yapısını oluşturmuş olması,

zorunludur.
(2) Bankaların saklama hizmeti başvurularında birinci fıkranın (a) bendi hükmü aran-

maz.
Saklama sözleşmesi
MADDE 62 – (1) Saklamaya yetkili yatırım kuruluşlarının saklama hizmeti sunmadan

önce müşterileri ile asgari hususları Kurulca belirlenecek yazılı bir sözleşme yapmaları zorun-
ludur.

(2) Yurt dışında yerleşik müşterilere saklama hizmeti sunulması sırasında bu müşterilere
yurt dışında saklama hizmeti sunan kuruluşla yurt içinde saklamaya yetkili yatırım kuruluşu
arasında sunulacak hizmete ilişkin esasları belirleyen bir sözleşme imzalanmış olması duru-
munda birinci fıkradaki yükümlülük yerine getirilmiş sayılır.

(3) Başka bir yetkili kuruluş tarafından yönetilen bireysel portföylere ilişkin saklama
hizmeti sunulması durumunda portföy yöneten kuruluşla saklama hizmeti sunacak yatırım ku-
ruluşu arasında sunulacak hizmete ilişkin esasları belirleyen bir sözleşme imzalanmış ise birinci
fıkradaki yükümlülük yerine getirilmiş sayılır.

Müşteri hesaplarının izlenmesine ilişkin esaslar
MADDE 63 – (1) Saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun, saklama hizmeti kapsamında

müşteri hesaplarında yer alan sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin miktar, yer ve mül-
kiyet durumunu içeren tam, doğru ve güncel kayıtları tutması ve söz konusu kayıtları Kurulca
talep edilmesi halinde iletmesi zorunludur.

(2) Saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun saklama hizmeti kapsamında müşteri he-
saplarına ilişkin tuttuğu tüm kayıtların; müşteriye ait sermaye piyasası araçlarının ve nakdin
herhangi bir anda başka bir müşterinin hesabından veya kendi varlıklarından ayırt edilebilecek
nitelikte tutulması, hak sahipleri ile bu kişilerin haklarını ve saklamaya yetkili yatırım kurulu-
şunun her bir müşteriye olan yükümlülüklerini tam ve doğru olarak yansıtması gerekir.
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(3) Yurt dışında yerleşik müşterilere saklama hizmeti sunulması sırasında saklamaya
yetkili kuruluş nezdinde tutulan kayıtların, nakit hariç hak sahibi bazında izlenmesi zorunlu-
dur.

(4) Kurul, gerekli görmesi halinde yatırım kuruluşları tarafından saklama hizmetine ko-
nu olan müşteri varlıklarının mevcudiyetine ve saklama hizmetinin Kurul düzenlemelerine uy-
gunluğuna dair bağımsız bir kuruluş tarafından denetim yapılmasını talep edebilir.

Müşteri hesaplarına ilişkin gizlilik
MADDE 64 – (1) Yatırım kuruluşlarının saklama hizmeti verdikleri müşteri hesaplarına

ilişkin bilgilerin gizliliği esastır. Ancak müşteriyi bilgilendirerek mevzuatta yetkili kılınanlara
bilgi verilmesi gizliliğin ihlali sayılmaz.

Saklanan müşteri varlıklarına ilişkin mutabakat
MADDE 65 – (1) Saklamaya yetkili yatırım kuruluşu müşteriye ait sermaye piyasası

araçlarına ilişkin müşteri bazında, nakitlere ilişkin olarak ise toplu bazda veya müşteri bazında
kendi nezdindeki hesap ve kayıtlar ile merkezi saklama kuruluşları ve/veya başka bir saklamaya
yetkili kuruluş nezdindeki hesap ve kayıtlar arasında günlük mutabakat sağlamak zorundadır.
Yönetilen bireysel portföylerin başka bir yatırım kuruluşunda saklanması durumunda portföy
yöneten kuruluş ile saklama hizmeti veren kuruluş arasında da bu hüküm uygulanır.

(2) Saklamaya yetkili yatırım kuruluşu mutabakatlaşma sırasında herhangi bir uyum-
suzluk çıkması durumunda uyumsuzluğu gidermek için derhal gerekli önlemleri almakla yü-
kümlüdür.

(3) Saklamaya yetkili yatırım kuruluşu uyumsuzluktan üçüncü bir tarafın sorumlu ol-
duğuna ilişkin makul gerekçelerin varlığı halinde, söz konusu açığı telafi etmek zorunda ol-
mamakla birlikte üçüncü tarafla aralarındaki uyuşmazlığı çözmek amacıyla gerekli adımları
atmakla mükelleftir.

(4) Mutabakatlaşma sırasında çıkan uyumsuzluğun bütün önlemlerin alınmasına rağmen
3 iş günü içinde giderilememesi durumunda saklamaya yetkili yatırım kuruluşunca müfettiş
veya iç denetimden sorumlu olmak üzere istihdam edilen en üst düzey personel tarafından der-
hal konuya ilişkin olarak aracı kurumun yönetim kuruluna, bankanın iç denetim komitesine ve
Kurula yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur.

(5) Uyumsuzluğun yatırım kuruluşunun mali durumu üzerinde önemli etkiye yol açacak
nitelikte olması halinde uyumsuzluğun tespit edilmesini müteakip bu maddenin dördüncü fık-
rasındaki 3 iş günlük süre beklenmeksizin derhal konuya ilişkin olarak yatırım kuruluşunun
yönetim kuruluna ve Kurula bilgilendirme yapılması zorunludur.

(6) Bu maddeyle ilgili olarak mutabakatların kapsamı ve mutabakatsızlıkların bildiri-
mine ilişkin esasları belirleme konusunda Kurul yetkilidir.

Müşteri hesaplarındaki nakit alacak bakiyelerinin kullanım esasları
MADDE 66 – (1) Yatırım kuruluşları, çerçeve sözleşmesinde müşterinin verdiği yetkiye

bağlı olarak, gün içinde herhangi bir müşteri emrine konu olmayan ve gün sonu itibarıyla alacak
bakiye veren müşteri hesaplarındaki nakitleri, yetkili oldukları faaliyetler, işletme politikaları
ile müşterinin tercihleri doğrultusunda, muhasebe sistemlerinde hesap bazında izlemek kay-
dıyla, toplu olarak veya müşteri bazında değerlendirebilirler.

(2) Söz konusu nakitlerin toplu olarak değerlendirilmesi halinde elde edilen gelirlerin
müşteri hesaplarına oransal olarak dağıtılması esastır.
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(3) Yatırım kuruluşlarının, çerçeve sözleşmesinde açıkça belirtmek kaydıyla müşteri
hesaplarında kalan nakit alacak bakiyelerinin kullanımında alt limit belirlemeleri mümkündür.
Belirlenen bu alt limite ilişkin değişikliklerin de ispat yükü yatırım kuruluşunda olmak üzere
müşterilere yazılı olarak veya en seri iletişim aracıyla bildirilmesi zorunludur. Belirlenen alt
limitin altında kalan nakitlerin kullanımına ilişkin esaslara sözleşmede ayrıca yer verilir.

(4) Müşterilerin hesaplarındaki nakit alacak bakiyeleri, müşteriler tarafından talep edil-
diği takdirde en geç 1 iş günü içerisinde ödenmek ve anapara zarara uğratılmamak şartıyla, be-
lirlenen limitin altında kalan müşteri nakitleri çerçeve sözleşmedeki hüküm, getiri talep etme-
yen müşterilerin nakitleri ise çerçeve sözleşmeden ayrı olarak müşterilerden münferiden alı-
nacak yazılı onay doğrultusunda, getirisi aracı kurumda kalacak şekilde değerlendirilebilir.

(5) Bankalar nezdinde tutulmakta olan müşteri nakitlerinin aracı kurum müşterileri için
açılacak olan münferit bir hesapta, aracı kurumun kendi nakit varlığından ayrı olarak izlenmesi
esastır. Müşteriler adına açılacak olan hesap açıkça ilgili aracı kurum müşterilerine ait olduğu
belirtilecek şekilde tanımlanır ve amacı dışında kullanılamaz. Müşteri nakit varlıklarının sak-
landığı hesaplar kredi teminatı olarak gösterilemez, bu hesaplar üzerinde aracı kurum lehine
blokaj, rehin ve benzeri takyidat tesis edilemez.

(6) Aracı kurum tarafından müşteri hesabı olarak tayin edilmiş bir banka hesabı açtırı-
lırken, bankaya söz konusu hesaptaki paranın aracı kurumun müşterilerine ait olduğu ve her-
hangi bir şekilde yatırım kuruluşunun kendi hesabı ile birleştirilmemesi gerektiği hakkında ya-
zılı bilgi verilmesi ve bankadan konuya ilişkin onay alınması zorunludur. Açılan hesabın ismi
yatırım kuruluşunun banka nezdindeki diğer hesaplarından yeterince ayırt edilebilecek şekilde
olmalıdır. Banka tarafından 15 iş günü içerisinde konuya ilişkin onay verilmemesi durumunda
yatırım kuruluşu ilgili tutarı başka bir bankaya aktarmak zorundadır.

Yurt dışı piyasalarda yapılan işlemlerin saklanmasına ilişkin özel hükümler
MADDE 67 – (1) Yurt dışı piyasalarda alım satımına aracılık edilen veya saklama hiz-

meti sunulan sermaye piyasası araçlarının yurt dışında faaliyet gösteren bir kuruluş nezdinde
saklanması için, ilgili ülke otoritesinin saklama hizmetine ilişkin düzenlenmelerinin olması ve
saklama hizmeti alınan kuruluşun da bu düzenlemelere tabi olması şartı aranır. Ancak, işleme
konu sermaye piyasası aracının niteliği itibariyle ilgili ülke otoritesi tarafından yetkilendirilen
bir kuruluş nezdinde saklanamaması durumunda müşterinin yazılı onayı alınarak başka bir ku-
ruluştan saklama hizmeti alınılabilir.

(2) Yurt dışı piyasalarda alım satımına aracılık edilen sermaye piyasası araçlarının yurt
dışında faaliyet gösteren bir kuruluş nezdinde saklanması durumunda işlemci yatırım kuruluşu
ile müşteri arasında yapılan sözleşmede sermaye piyasası aracı bazında, saklamaya yetkili ku-
ruluşu tanıtıcı bilgiler ile işlemci yatırım kuruluşu ile saklamaya yetkili kuruluşun hak ve yü-
kümlülüklerine ayrıntılı olarak yer verilir. Yurt dışında faaliyet gösteren saklamaya yetkili ku-
ruluşun değiştirilmek istenmesi halinde, bu durumun müşterilere en seri iletişim aracı vasıta-
sıyla derhal bildirilmesi ve çerçeve sözleşmenin güncellenmesi gerekmektedir.

Müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat
MADDE 68 – (1) Saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım

kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye pi-
yasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda
mutabakat sağlanması zorunludur. Söz konusu mutabakat işlemlerinin sonucu iç kontrolden

Sayfa : 142                             RESMÎ GAZETE                            11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 140



sorumlu olmak üzere istihdam edilen en üst düzey personel tarafından aracı kurumun yönetim
kuruluna, bankanın iç denetim komitesine ve ihtilaf olması halinde Kurula 3 iş günü içerisinde
yazılı olarak bildirilir.

(2) Profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan
mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

(3) Bu maddeyle ilgili olarak mutabakatların kapsamı ve mutabakatsızlıkların bildiri-
mine ilişkin esasları belirleme konusunda Kurul yetkilidir.

Müşteri varlıklarına ilişkin bildirim
MADDE 69 – (1) Saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye

piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde
yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esastır. Bildirim yapıl-
maması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve
sözleşmede yer verilmesi mümkündür. Bildirim, müşterilere ait sermaye piyasası araçları ve
nakde ilişkin asgari olarak tarih ve sermaye piyasası aracı bazında saklama bakiyelerini içer-
melidir.

(2) Müşteriye sunulan diğer yatırım hizmet ve faaliyetleri dolayısıyla yapılan bildirimin
birinci fıkradaki hususları içermesi halinde, müşteriye ayrıca bildirim yapılmayabilir.

(3) Bu madde uyarınca müşteriye yapılan bildirimlere müşteri tarafından itiraz edilme-
mesi mutabakat alındığı anlamına gelmez.

Bireysel portföylerin saklanmasına ilişkin özel hükümler
MADDE 70 – (1) Kurulun portföy yönetim şirketleri ve bu şirketlerin faaliyetleri ile

ilgili düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, genel saklama hizmeti vermek üzere faaliyet izni
almış yatırım kuruluşlarının, portföy yönetim şirketleri veya başka yatırım kuruluşları tarafın-
dan yönetilen bireysel portföylere ilişkin saklama hizmeti vermesi durumunda;

a) Finansal varlıkların her bir yatırımcı adına açılmış ayrı bir saklama hesabında sak-
lanması,

b) Fiziken veya kayden saklanması mümkün olmayan varlıkların mevcudiyetini ve ya-
tırımcıya aidiyetini gösteren belgelerin ilgili hesaplara kaydedilmek üzere saklama hizmetini
verecek kuruluşa teslim edilmesi,

gerekir.
(2) Birinci fıkra kapsamında aşağıdaki ilke ve esaslara uyulur:
a) Müşteriler adına hesap açılması esas olmakla beraber saklama hizmetini verecek ku-

ruluş takas talimatlarını yerine getirirken müşterilerin nakit ve menkul kıymet transferleri için
havuz hesabı kullanarak toplu takas yapabilir. Toplu takas yapılması halinde, müşterilerin sahip
olduğu varlıkların müşteri hesaplarına dağıtılarak müşteri bazında izlenmesi ve hakların taki-
binin bireysel bazda yapılması, saklama hizmetini verecek kuruluşun, toplu hesaptan yapılacak
serbest nakit veya varlık transferlerinin sadece müşteriler adına bu müşteriler ile portföy yö-
netimine yetkili kuruluş arasında yapılan sözleşme çerçevesinde açılmış olan hesaplara ger-
çekleştirilmesi gerekir.

b) Saklama hesabının vekaleten portföy yönetimine yetkili kuruluş tarafından açılması
halinde, saklama hizmetini verecek kuruluşun hesabın açılmasını müteakip müşteriye hesap
bilgilerini ve değişiklik olması halinde de değişiklikleri bildirmesi gerekir.

c) Portföy yönetimine yetkili kuruluş tarafından saklama hizmetini verecek kuruluşa
bilgi verilmeden müşteriler adına herhangi bir kurum nezdinde hesap açılamaz.
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ç) Portföy hesabına yapılacak işlemlerde sözleşme uyarınca müşteriden önceden teyit
alınması zorunluluğu olması halinde, saklama hizmetini verecek kuruluş tarafından müşterilere
blokaj koyma imkanı getirilebilir.

d) Saklama hizmetini verecek kuruluşun, müşterileri Kurulun belge ve kayıt ile ilgili
düzenlemelerine göre asgari ayda 1 defa bilgilendirmesi, ayrıca internet şubesi üzerinden müş-
terilerin hesap bilgilerine anlık erişimini sağlaması gerekir.

e) Saklama hizmetini verecek kuruluşun müşterilerin portföylerinde yer alan finansal
varlıklar üzerindeki haklarını etkileyebilecek durumları ve hesaplarında gerçekleştirilen önem-
lilik arz eden varlık ve nakit hareketlerini müşterilere en kısa zamanda bildirmesi gerekir.

f) Müşteriler için yapılan işlemlerde nakit ve varlık hareketleri teslim karşılığı ödeme
ilkesine göre yapılır. Teslim karşılığı ödeme ilkesi, işleme taraf olan kuruluşun, varlıkların ken-
disine ulaşması ile eş anlı olarak nakit çıkışını ya da nakdin teslim alınması ile eş anlı olarak
varlık çıkışını yapmasını ifade eder. Portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamındaki işlemler hariç
olmak üzere finansal varlıkların tesliminde veya saklama hesabından çıkışında müşterilerin
yazılı talimatı gerekir.

(3) Yetkili yatırım kuruluşlarının kendi yönettikleri bireysel portföyler için sundukları
sınırlı saklama hizmeti sırasında bu maddede yer alan ilke ve esaslar kıyasen uygulanır.

ONUNCU BÖLÜM
Yan Hizmetlerin Sunulması

Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
MADDE 71 – (1) Yatırım kuruluşları, Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının

(a) bendi kapsamında aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilirler:
a) Şirketlerin uzun ve kısa vadeli finansal hedefleri, risk tercihleri, nakit gereksinimleri

ve vergi mevzuatı karşısındaki durumları dikkate alınarak yatırım planlarının oluşturulması.
b) Şirketlerin, aktif-pasif yönetimi çerçevesinde finansal durum tablosu analiz edilmesi,

gelir kaynaklarının ayrıştırılması, finansman seçeneklerinin tespit edilmesi, risklerin tanımlan-
ması ve azaltılması veya gelirlerin artırılması yoluyla mali profillerinin geliştirilmesi gibi ko-
nularda yazılı veya sözlü yorum ve tavsiyelerde bulunulması.

c) Şirketlerin, birleşme, bölünme, ele geçirme ve iş ortaklıklarının kurulması ve benzeri
sermaye veya ortaklık yapılarındaki değişikliklerle ilgili yeniden yapılandırılma faaliyetleri ve
tasfiye sürecinde yazılı veya sözlü yorum ve tavsiyelerde bulunulması.

ç) Sermaye piyasaları ile ilgili (a), (b) ve (c) bentlerindekine benzer mahiyetteki diğer
danışmanlık hizmetlerinin sunulması.

(2) Bu madde kapsamındaki hizmeti sunacak aracı kurumların kısmi veya geniş yetkili
olması gerekir.

Kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması
MADDE 72 – (1) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma

ve verme işlemlerine ilişkin ilke ve esaslar Kurul tarafından ayrıca belirlenir.
(2) Yatırım kuruluşları, Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsa-

mında, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile sınırlı olarak döviz hizmetleri sunabilirler. Bu konuda
ilgili mevzuatta ayrıca bir izin alınması gerekiyorsa, öncelikle gerekli izinlerin alınması zo-
runludur. Bu hizmeti sunacak aracı kurumların işlem veya portföy aracılığı faaliyet izni almış
olması gereklidir.
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Genel yatırım tavsiyesi sunulması
MADDE 73 – (1) Genel yatırım tavsiyesi sunulması, Kanunun 38 inci maddesinin bi-

rinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercih-
leri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olmamak kaydıyla, bir veya daha fazla sermaye piyasası
aracı veya ihraççı hakkında, müşterilere veya dağıtım kanallarına yönelik olarak hazırlanan ve
sermaye piyasası araçlarının mevcut veya gelecekteki fiyat veya değerlerine ilişkin yorum da
dâhil, açıkça veya zımnen bir yatırım stratejisini öneren veya tavsiye eden yönlendirici nite-
likteki her türlü araştırma veya diğer bilgi sunulması faaliyetidir.

(2) Genel yatırım tavsiyesi faaliyeti kapsamında hazırlanan ve belli bir kişiye veya mali
durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olmamak kaydıyla müş-
terilere veya dağıtım kanallarına sunulan bilgilerin müşteri ile bire bir paylaşılması da bu faa-
liyet kapsamındadır.

(3) Yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun çerçevesinde faaliyet
gösteren medya hizmet sağlayıcıları, 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu çerçevesinde
süreli yayın yapanlar tarafından sunulanlar ile medya ve elektronik ortamda yer alanlar dahil
her türlü genel yatırım tavsiyesinin 78 inci ve 79 uncu maddelerde yer alan esaslara uygun ola-
rak sunulması zorunludur.

(4) Basın yayına yetkili kuruluşlarca sunulan genel yatırım tavsiyelerinin, ayrıca 6112
sayılı Kanunda belirtilen ilke ve esaslara uygun olması gerekir.

Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması
MADDE 74 – (1) Yatırım kuruluşları, Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının

(ç) bendi kapsamında, sermaye piyasası araçlarının halka arzedilmesi planlanan ihraççı ile ilgili
olarak mali ve ekonomik analiz ile pazar araştırmaları yapılması, ilgili şirketin mali tablolarının
sermaye piyasası mevzuatına uygunluğunun sağlanması, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli
esas sözleşme değişikliklerinin yapılması, kamuoyuna açıklanacak bilgi ve belgelerin belir-
lenmesi yönünde çalışmalar yapılması gibi faaliyetlerde bulunabilirler.

(2) Bu madde kapsamındaki hizmeti sunacak aracı kurumların kısmi veya geniş yetkili
olması gerekir.

Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması
MADDE 75 – (1) Yatırım kuruluşları, Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının

(d) bendi kapsamında, şirketlerin, yurt içi ve yurt dışı piyasalardan finansman ihtiyaçlarının
karşılanmasına, alternatif finansman stratejilerinin belirlenmesine, mali risklerden korunmaları
konularında yazılı veya sözlü yorum ve tavsiyelerde bulunulmasına, finansman ihtiyacı olan
ve finansman sağlayacak tarafların bir araya getirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunabilirler.

(2) Bu madde kapsamındaki hizmeti sunacak aracı kurumların kısmi veya geniş yetkili
olması gerekir.

Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması
MADDE 76 – (1) Yatırım kuruluşları, Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının

(e) bendi kapsamında, kişilere, ailelere ya da ortak yatırım hedeflerine sahip kişilerden oluşan
gruplara yönelik mali, hukuki, vergisel ve benzeri hususlarda danışmanlık hizmeti sunulması,
bu kişilerin finansal ve finansal olmayan varlıklarından oluşan servetlerine yönelik planlama
yapılması ve servetlerinin yatırım hedeflerine ve tercihlerine uygun olarak yönetilmesi faali-
yetlerinde bulunabilirler.
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(2) Bu madde kapsamındaki hizmetin sunulması sırasında yatırım danışmanlığı ya da
portföy yöneticiliği faaliyetlerine ihtiyaç olması durumunda, bu faaliyetlerin Kuruldan izin al-
mış yetkili kuruluşlar tarafından bu Tebliğde yer alan esaslar çerçevesinde sunulmasının sağ-
lanması gerekir.

(3) Bu madde kapsamındaki hizmeti sunacak aracı kurumların kısmi veya geniş yetkili
olması gerekir.

Diğer hizmet ve faaliyetler
MADDE 77 – (1) Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında

aracı kurumlar, Kurulun uygun görüşü alınmak suretiyle diğer finansal ürün ve hizmetleri de
sunabilirler. Söz konusu finansal hizmet ve ürünün sunumunun kendi özel mevzuatında özel
bir izne veya yetkiye bağlanmış olması durumunda, bu fıkra kapsamında hizmet veya ürünün
sunumuna başlanmadan önce aracı kurumlar tarafından gerekli izinlerin alınması zorunludur.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Genel Yatırım Tavsiyelerine İlişkin Esaslar

Genel yatırım tavsiyelerinde uyulması gereken esaslar
MADDE 78 – (1) Genel yatırım tavsiyelerinde bulunan kuruluşların sundukları yorum

ve tavsiyeler, 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) bentleri ile
üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan esaslara tabidir.

(2) Sunulan genel yatırım tavsiyelerinde ayrıca;
a) Tavsiyenin yenilenme sıklığına ve varsa güncellenmesine ilişkin politikaların belir-

lenmiş olması halinde söz konusu politikalara ilişkin özet bilgiler ile daha önce ilan edilen po-
litikalarda ortaya çıkan önemli değişikliklere,

b) Açık ve dikkat çekici bir şekilde, tavsiyenin dağıtım için ilk hazırlandığı tarih ile
tavsiyede yer alan tüm fiyatların tarih ve zamanına,

c) Tavsiyenin, aynı sermaye piyasası aracı veya ihraççı için aynı kurum tarafından geç-
miş 12 aylık sürede yayımlanmış olan tavsiyeden farklı bir yatırım stratejisini içermesi duru-
munda, açıkça ve dikkat çekici şekilde, bu değişikliğe, değişikliğin gerekçesine ve daha önce
yayımlanan tavsiyenin tarihine,

yer verilmesi zorunludur.
(3) Bu madde kapsamında kamuya açıklanan genel yatırım tavsiyelerine ilişkin bilgi-

lerin, genel yatırım tavsiyelerine oranla önemli ölçüde uzun olması durumunda, değerleme ve
yöntemlerde herhangi bir değişiklik olmaması kaydıyla, ilgili yatırım kuruluşu veya basın ya-
yına yetkili kuruluşun internet sitesi gibi, kamu tarafından bilgilere kolayca ve doğrudan ula-
şılabilecek bir yere açıkça ve dikkat çekici şekilde atıfta bulunulması yeterlidir.

(4) Genel yatırım tavsiyelerinin sunulması sırasında 50 nci maddedeki finansal ilişki
veya çıkar çatışmalarının açıklanmasına ilişkin esaslara uyulur.

Uyarı notunun yayımlanmasına ilişkin esaslar
MADDE 79 – (1) Genel yatırım tavsiyelerinin sunumunda EK/3’te yer alan uyarı no-

tuna aşağıdaki esaslara uygun olacak şekilde yer verilir:
a) Dağıtım kanalları yoluyla yapılan yorum ve tavsiyelerde, uyarı notuna dikkat çekici

bir şekilde yorum ve tavsiyelerle aynı yazı karakterinde ve punto büyüklüğünde olmak kay-
dıyla, tavsiyenin yer aldığı metnin sonunda yer verilmesi.

b) Dağıtım kanalları tanımı içinde yer alan bilgisayarla oluşturulan iletişim ağları va-
sıtasıyla sunulan yorum ve tavsiyelerde; yorum ve tavsiyelerle aynı yazı karakterinde ve punto
büyüklüğünde olmak kaydıyla, uyarı notunun yorum ve tavsiyelerin yer aldığı sayfanın görün-
tülenmesi öncesinde ve dikkat çekici bir şekilde görüntülenmesi.
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c) Dağıtım kanalları tanımı içinde yer alan televizyon ve radyo gibi her türlü görsel ve
işitsel kitle iletişim aracı vasıtasıyla sunulan yorum ve tavsiyelerde; uyarı notunun radyoda
programın başında ve sonunda bir defa okunması; televizyon ekranında ise uyarı metnine, ra-
hatlıkla okunabilmesini teminen ekranın bütününü kapsayacak şekilde olmak kaydıyla, prog-
ramın başında ve sonunda 15 saniye süreyle yer verilmesi, ayrıca program süresince okumayı
güçleştirmeyecek biçimde akan bir bant olarak iki defa sunulması.

(2) Genel yatırım tavsiyesinin müşteriye bire bir sunulması sırasında ise EK/4’te yer
alan uyarının müşteriye yapılması zorunludur.

Finansal bilgi sunulması
MADDE 80 – (1) Bu Tebliğ kapsamında finansal bilgi, sermaye piyasası araçları, bun-

ları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte ol-
mayan yazılı veya sözlü bilgidir.

(2) Finansal bilginin sunulması yatırım danışmanlığı faaliyeti ya da genel yatırım tav-
siyesi sunulması kapsamında sayılmaz. Ancak sunulan bilgilerin tarafsız ve dürüst olması, belli
bir kişi, grup ya da portföyün ihtiyaçlarının karşılanması amacını taşımaması gerekir.

ONİKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 81 – (1) 7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ara-

cılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 46)
22/4/2002 tarihli ve 24734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Danışmanlığı Faaliye-
tine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 55),
27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No:
125) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan tebliğlere yapılan atıflar, bu Tebliğe ya-
pılmış sayılır.

Başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kurula yapılacak

başvurular mevcut düzenlemeler çerçevesinde sonuçlandırılır.
(2) Yatırım kuruluşları tarafından Kurula yapılmış ve bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih

itibarıyla sonuçlandırılmamış olan başvurular bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Mevcut faaliyet izinlerine ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yatırım kuruluşları sunmak istedikleri yatırım hizmetleri ve

faaliyetleri ile yan hizmetler için bu Tebliğ ile öngörülen asgari özsermaye dahil olmak üzere
özel şartları yerine getirdiklerini tevsik edici belgeler ile bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren
en geç 1 yıl içinde Kurula başvuruda bulunurlar. Bu süre içinde Kurula başvuruda bulunmayan
yatırım kuruluşlarının mevcut yetki belgeleri ve faaliyet izinleri iptal edilir.

(2) Yatırım kuruluşları, kendilerine bu Tebliğ uyarınca faaliyet izni verilene kadar mev-
cut faaliyet esasları çerçevesinde faaliyetlerini yürütür.

Yürürlük
MADDE 82 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 83 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 10/7/2013

KARAR  NO : 2013/ÖİB-K-37

KONU : Maliye Hazinesi adına kayıtlı Çankırı ilinde

bulunan 4 adet taşınmazın özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare);

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayılı kararı ile

özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

• Çankırı ili, Çerkeş ilçesi, Karalar Mahallesi, 284 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı

12.482,98 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

• Çankırı ili, Çerkeş ilçesi, Karalar Mahallesi, 285 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı

16.757,49 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

• Çankırı ili, Çerkeş ilçesi, Karalar Mahallesi, 286 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı

12.557,54 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

• Çankırı ili, Eldivan ilçesi, Cami Mahallesi, 210 ada, 2 no’lu parselde kayıtlı 10.752,36 m2

yüzölçümlü taşınmazın,

satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, 4046 sayılı Kanun, İhale İlanı ve İhale Şart-

namesinde belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilen ihaleleri sonucunda İhale Komis-

yonunca:

1. Çankırı ili, Çerkeş ilçesi, Karalar Mahallesi, 284 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı

12.482,98 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 88.000 (Seksensekizbin) Türk Lirası bedelle en yüksek

teklifi veren Lösev Sağlık Tanıtım ve Reklamcılık Turizm Hizmetleri Tarım Hayvancılık Ticaret

A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Lösev Sağlık Tanıtım ve Reklamcılık Tu-

rizm Hizmetleri Tarım Hayvancılık Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedil-

mesine, 87.000 (Seksenyedibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Nova İnşaat Turizm

Mühendislik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nova

İnşaat Turizm Mühendislik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina et-

mesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kay-

dedilmesine ve ihalenin iptaline,

2. Çankırı ili, Çerkeş ilçesi, Karalar Mahallesi, 285 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı

16.757,49 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 140.000 (Yüzkırkbin) Türk Lirası bedelle en yüksek tek-

lifi veren Lösev Sağlık Tanıtım ve Reklamcılık Turizm Hizmetleri Tarım Hayvancılık Ticaret
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A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Lösev Sağlık Tanıtım ve Reklamcılık

Turizm Hizmetleri Tarım Hayvancılık Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedil-

mesine, 139.000 (Yüzotuzdokuzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Nova İnşaat Turizm

Mühendislik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nova

İnşaat Turizm Mühendislik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina et-

mesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kay-

dedilmesine ve ihalenin iptaline,

3. Çankırı ili, Çerkeş ilçesi, Karalar Mahallesi, 286 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı

12.557,54 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 90.000 (Doksanbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi

veren Lösev Sağlık Tanıtım ve Reklamcılık Turizm Hizmetleri Tarım Hayvancılık Ticaret

A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Lösev Sağlık Tanıtım ve Reklamcılık

Turizm Hizmetleri Tarım Hayvancılık Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedil-

mesine, 89.000 (Seksendokuzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Nova İnşaat Turizm

Mühendislik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nova

İnşaat Turizm Mühendislik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina et-

mesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kay-

dedilmesine ve ihalenin iptaline,

4. Çankırı ili, Eldivan ilçesi, Cami Mahallesi, 210 ada, 2 no’lu parselde kayıtlı 10.752,36 m2

yüzölçümlü taşınmazın, 100.000 (Yüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ayşe

ERDOĞAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ayşe ERDOĞAN’ın sözleşmeyi im-

zalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine, 99.000 (Doksandokuzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi

veren Eldivan Güvenel Gıda Tarım İhtiyaç Maddeleri ve İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi

A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Eldivan Güvenel Gıda Tarım İhtiyaç Mad-

deleri ve İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedil-

mesine ve ihalenin iptaline

dair verilen kararların onaylanmasına,

Bu Karar çerçevesinde satış sözleşmelerinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine

getirilmesi işlemlerinin İdare tarafından gerçekleştirilmesine

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden

karar verilmiştir.
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11/7/2013 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

11 Temmuz 2013 

PERŞEMBE 
Sayı : 28704 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

SAYI: 2010/652 - 2010/690 E K 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hasan ve Zınab oğlu 1987 Aleppo D.lu Suriye 

nüfusuna kayıtlı TAREK SAYED AHMAD hakkında mahkememizce verilen karardan sonra 

yürürlüğe giren 28/03/2013 tarihinde kabul edilen ve 11/04/2013 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayınlanan 6455 sayılı yasa hükümleri gereğince yapılan değerlendirme sonucunda, 

Mahkememizin 12/04/2013 tarih ve 2010/652 esas, 2010/690 sayılı ek kararıyla Mahkememizin 

12/05/2010 tarih ve 2010/652 esas 2010/690 karar sayılı ilamının infazının durdurulmasına yer 

olmadığına ve sanık hakkında 12/05/2010 tarih ve 2010/652 esas 2010/690 karar sayılı ilamıyla 

verilen hükmün aynen infazına karar verildiği, 

Ek kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı 

yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5222 

————— 
SAYI: 2010/864 - 2010/1278 E K 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmad ve Thanaa oğlu 1985 Halep D.lu Suriye 

Devleti nüfusuna kayıtlı SIHAM AZRAK hakkında mahkememizce verilen karardan sonra 

yürürlüğe giren 28/03/2013 tarihinde kabul edilen ve 11/04/2013 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayınlanan 6455 sayılı yasa hükümleri gereğince yapılan değerlendirme sonucunda, 

Mahkememizin 24/04/2013 tarih ve 2010/864 esas, 2010/1278 sayılı ek kararıyla Mahkememizin 

15/10/2010 tarih ve 2010/864 esas 2010/1278 karar sayılı ilamının infazının durdurulmasına yer 

olmadığına ve sanık hakkında Mahkememizin 15/10/2010 tarih ve 2010/864 esas 2010/1278 karar 

sayılı ilamıyla verilen hükmün aynen infazına karar verildiği, 

Ek kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı 

yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5221 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

SAYI: 2012/457-2012/695 E K 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mtaha ve Amıra oğlu 26/06/1964 Aleppo D.lu 

Aleppo/Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı IMAD EDDIN BALHAWAN hakkında mahkememizce 

verilen karardan sonra yürürlüğe giren 28/03/2013 tarihinde kabul edilen ve 11/04/2013 tarihinde 

Resmi Gazete’de yayınlanan 6455 sayılı yasa hükümleri gereğince yapılan değerlendirme 

sonucunda; Mahkememizin 29/04/2013 tarih ve 2012/457 esas, 2012/965 sayılı ek kararıyla 

Mahkememizin 18/09/2012 tarih ve 2012/457 esas 2012/695 karar sayılı ilamının infazının 

durdurulmasına yer olmadığına ve sanık hakkında Mahkememizin 18/09/2012 tarih ve 2012/457 

esas 2012/695 karar sayılı ilamıyla verilen hükmün aynen infazına karar verildiği, 

Ek kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı 

yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5210 

————— 
SAYI: 2012/475 - 2012/725 E K 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mohamad ve Asma oğlu 10/07/1940 Aleppo 

D.lu Aleppo nüfusuna kayıtlı MOHAMAD FAKHRO hakkında mahkememizce verilen karardan 

sonra yürürlüğe giren 28/03/2013 tarihinde kabul edilen ve 11/04/2013 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayınlanan 6455 sayılı yasa hükümleri gereğince yapılan değerlendirme sonucunda 

Mahkememizin 29/04/2013 tarih ve 2012/475 esas, 2012/725 sayılı ek kararıyla Mahkememizin 

02/10/2012 tarih ve 2012/475 esas 2012/725 karar sayılı ilamının infazının durdurulmasına yer 

olmadığına ve sanık hakkında Mahkememizin 02/10/2012 tarih ve 2012/475 esas 2012/725 karar 

sayılı ilamıyla verilen hükmün aynen infazına karar verildiği, 

Ek kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı 

yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5209 

————— 
SAYI: 2013/20 - 2013/170 E K 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Husseın ve Amal oğlu 26/01/1974 Aleppo D.lu 

Suriye Halep Nüfusuna kayıtlı olup halen Kapıyolu mah. Kifah okul yanı Halep adreste ikamet 

eden HUSSEIN ZAIAT hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 12/03/2013 tarih ve 2013/20 esas, 

2013/170 karar sayılı ilamıyla, sanık hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 

maddesi uyarınca neticeten 10 ay hapis ve 80-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa 

verilen kısa süreli hapis cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 

sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5208 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Samsun, Canik Belediye Başkanlığından: 

İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 

06/09/2012 tarih ve 15/50 sayılı, 06/03/2013 tarih ve 6/17 sayılı kararları ile Belediye 

Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (g) 

bendine dayanılarak, mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda imar durumu ve niteliği belirtilen 

taşınmazlar satışa sunulmuştur. 

 

Dosya 

No Ada/Parsel Alanı(m²) 

Hisse 

Durumu İmar Durumu 

1 10623/13 8366,85 Tam 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli 

uygulama İmar Planlarında, Samsun İli, Canik İlçesi, 

Devgeriş Köyü F36C03A3B Pafta 10623 ada, 13 nolu 

parsel. İmar Planında Konut Alanı,E=1.40 ve imar yoluna 

isabet etmekte olup 8366,85m² alana sahip olan arsa 

niteliğindeki taşınmaz. Yola isabet eden kısmından dolayı 

inşaat hakkı kaybı bulunmamaktadır. 

2 6404/50 1456,76 Tam 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli 

uygulama İmar Planlarında, Samsun İli, Canik İlçesi,, 

F36B23D-1D Pafta, 6404 ada, 50 Parsel imar Planında 

Ticaret alanı, Bitişik nizam, E=2.00 isabet etmektedir. 

1456,76m² alana sahip olan arsa niteliğindeki taşınmaz. 

 

Yukarıda çizelge halinde belirtilen arsa niteliğindeki 2 (iki) adet taşınmaz dosya sıra 

no’larına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü 

satışa sunulmuştur. 

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale 

Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak 

Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir/temin edilebilir. 

İHALENİN YAPILACAĞI YER/ADRES: İhale, Samsun Canik Belediyesi Encümen 

toplantı salonunda yapılacaktır /Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi İlkbahar 

Sokak No: 1    55080 Canik/SAMSUN 

İHALE TARİHİ VE SAATİ: İhale, 24/07/2013 Çarşamba günü saat:14.00’da 

yapılacaktır. 

İHALE USULÜ: 2886 Sayılı devlet İhale Kanunu 35/a maddesi; Kapalı Teklif Usulü 

MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT: Taşınmazların tespit edilen muhammen 

bedelleri ve geçici teminatları çizelgede gösterilmiştir. (1 ve 2 numaralı dosyalar için KDV 

Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV’ den istisnadır.) 

 

Dosya No Ada/Parsel Alanı (m²) Muhammen Bedel Geçici Teminat 

1. 10623/13 8366,85 878.519,25 TL. 26.500,00 TL. 

2. 6404/50 1456,76 728.380,00 TL. 22.000,00 TL. 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

Geçici teminatlar 24/07/2013 Çarşamba günü saat:13.00’a kadar, yatırılmış olacaktır. 

Teminatlar her bir dosya için ayrı ayrı yatırılmış olacaktır. 

Teminat makbuzlarında dosya no ve ada parsel no belirtilecektir. 

İstekliler sadece bir dosyanın ihalesine teklif verebilecekleri gibi ayrı ayrı olmak üzere iki 

dosyanın ihalesine teklif verebilirler. 

7 - İSTENEN BELGELER: 

a) Nüfus cüzdanı sureti 

b) İkametgah Belgesi 

c) Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge 

d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu 

e) Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi 

f) İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği 

olmadığına dair belge 

g) İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname. 

h) İhaleye beraber katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin aralarındaki ortaklığı belirten 

noter onaylı belge. (Hak ve yükümlülükler için ayrıca bir oran belirtilmediyse, taşınmaza ilişkin 

tüm hak ve yükümlülükler ortaklar arasında eşit oranda kabul edilecek ve tapu tescili buna göre 

yapılacaktır.) 

8 - TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: 

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak 

Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No: 1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. 

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve 

kesin teklif olarak kabul edilir. 

Kamuoyuna duyurulur. 5921/1-1 

—— • —— 

HASSAS KONTROLLÜ KLİMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için merkezi kumanda ve enerji odasının hassas kontrollü klima 

üniteleri ile soğutulması amacıyla montajının ve bağlantılarının yapılıp çalışır hale getirilmesi işi 

kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 

100 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0272 612 

5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu 

konuda 0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İhale tarihi 25 Temmuz 2013 Perşembe günü saat 14.30 olup, isteklilerin belirtilen saate kadar 

kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 5843/1-1 
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1 ADET X-IŞINI DİFRAKSİYON CİHAZI (XRD) SATIN ALINACAKTIR 

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:  

1 adet X-Işını Difraksiyon Cihazı (XRD) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2013/87287 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 372 257 40 10/1478    Faks: 0 372 257 4579 

c) Elektronik posta adresi : - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi : http://w3.beun.edu.tr/ 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet X-Işını Difraksiyon Cihazı (XRD) alımı 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Kozlu/ 

ZONGULDAK 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 180 

(Yüzseksen) takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüs 

Memur Yemekhanesi 

b) Tarihi ve saati : 24.07.2013 Çarşamba günü Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) 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 sirküleri, 

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından idari şartnamenin 7.1 maddesinin (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.) ve (4.1.2.) de yer ala belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.4.1. Teklif veren firmalar TSE “Teknik Servis Hizmet Yeterlik Belgesine” sahip olmalı 

ve bu belgenin noter tasdikli örneklerini İhale dosyasında sunmalıdır. 

4.4.2. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf veya benzeri 

materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman; 

4.4.2.1. Tedarik edilecek ürüne ait tanıtıcı broşür, katalog, kullanım kılavuzu v.b. belgeler 

orijinalleri ile birlikte sunulacaktır. 

4.4.2.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir. 

4.4.2.3. Teklif veren firmalar, Garanti süresinin bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, 

ücreti karşılığı 10 (On) yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı garanti etmelidir. 

Yukarıda sayılan belgeler İhale dosyasında sunulacaktır. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL (Yüz Türk lirası) 

karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 24/07/2013 Çarşamba günü Saat: 14.00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 60 

(Altmış) takvim günüdür.  

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 5877/1-1 
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TZK PALETLİ ZİNCİR SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı: TZK PALETLİ ZİNCİR alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/88293 

Dosya No : 1326072 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN 

SOYAK SOKAK NO: 2   57090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : TZK PALETLİ ZİNCİRİ: 7000 ADET 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günü 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 2  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 29.07.2013 - 15.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

5 - İdari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

6. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler en geç 29.07.2013 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

12.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

12.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 5851/1-1 
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242 ADET İŞYERİ YAPTIRILACAKTIR 

Osmaniye-Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Osmaniye-Toprakkale Küçük Sanayi 

Sitesine ait 242 adet işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : A.Menderes Mah. Sanayi Sitesi İdari Binası 

OSMANİYE 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 242 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : OSMANİYE 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/10/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır 

e) Keşif Bedeli (2013 B.F. ile) : 125.682.552.- TL 

f) Geçici Teminatı : 8.797.778,64 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 

Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 01/08/2013 - Saat: 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin 

deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname. 

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

İ) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen 

veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir 

Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasında veya Osmaniye-Toprakkale Küçük Sanayi 

Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının A.Menderes Mah. Sanayi Sitesi İdari Binası OSMANİYE 

adreslerinde görülebilir veya 750.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 5927/2-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğünden: 

 34113-İSTANBUL 

Posta gönderilerinin dağıtım hizmetlerinin 694 işçi personelle yürütülmesine dair hizmet 

alımı işi, 16.05.2008 tarih 26878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve 

Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin g Bendi Kapsamında 

Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

kapsamında Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/81806 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Hobyar Mahallesi, 

Büyük Postane Caddesi No: 25   34113 Sirkeci-İSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : Telf : 0 212 527 05 74 

Faks: 0 212 512 09 49 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Posta gönderilerinin 694 işçi personelle dağıtımının 

yürütülmesine dair hizmet alımı işi. 

b) Yapılacağı yer : İSTANBUL 

c) İşin süresi : 01.09.2013 - 31.12.2013 (4 ay süreli) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü İhale Komisyonu 

Toplantı Salonu Hobyar Mahallesi, Büyük Postane 

Caddesi. No: 25   34113 Sirkeci-İSTANBUL 

b) Tarihi ve saati : 23/07/2013 Salı günü saat: 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden istenilenler teklifleri 

kapsamında sunulur. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası 

veya meslek odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son 

başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru 

tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

ç) Teklif mektubu, 

d) Geçici teminat, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

olunmadığına ilişkin taahhütname. 

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 

önerileri ve işlerin listesi, 

h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname. 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

i) Bu Şartnamenin 8 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düşündükleri işlerin listesi. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f) ve (h) bentlerinde yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançosunun 

gerekli görülen bölümlerinden birinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. 

Teklif edilen fiyatın ikimilyon TL’nin altında olması halinde bilanço ibrazı zorunlu değildir. 

Bilançonun ibraz edilmesi halinde; 

1) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve bir yıl içinde borç 

ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın en az 0,50 olması, 

2) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

en az 0,10 olması, 

3) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 den küçük olması, 

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. 

4) Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki 

yılın belgelerini sunabilir. Bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgari 

değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan 

ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa bunlara 

eşdeğer belgelerini sunamayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin şartları 

sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın belgeleri sunulabilir. Bu 

takdirde sunulan iki önceki ve üç önceki yıllara ilişkin belgelerin ortalaması üzerinden asgari 

değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” 

5) Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre 

düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylanmış olması gereklidir. 
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6) Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen 

istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilir. 

7) Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider 

oranının son yıl değerinin en az 1,25 olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya 

gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. 

8) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı 

ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde belirtilen şartları 

sağlaması zorunludur. Ancak, pilot ortağın hissesinin yüzde elliden fazla olduğu durumlarda pilot 

ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterlidir. 

9) İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde sayılan 

bilanço oranlarını karşılayan açılış bilançosunun verilmesi yeterli olup bu bilançoların da ilgili 

mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya 

da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir. 

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 

(1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeler, 

Sunulacaktır. 

(2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine 

ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de 

birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 15’inden az olmamak 

üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler 

verilecektir. 

(4) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, 

diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az 

olamaz. 

(5) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; Tüzel kişi tarafından iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da 

serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur. 

(6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 

tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 

süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

(7) İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve özellikleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 

düzenlenen Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yazılı esas ve usullere 

göre düzenlenen ve değerlendirilen; yüklenici iş bitirme belgesidir. 

(8) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum 

ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim 

belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde; 

Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme 

ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili 

hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali 

müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek 

makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali 

müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik 

prim ödemelerini gösteren belgeler, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili 

sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesi iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya 

istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede 

belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate 

alınamaz. 

5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta Gönderilerinin işlenmesi veya 

dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü 

iş kolları. 

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7 - İhale, bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

8 - İhale dokümanı Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü, Malzeme Müdürlüğü, Hobyar 

Mahallesi, Büyük Postane Caddesi No: 25 Sirkeci-İSTANBUL adresinde görülebilir ve KDV 

Dahil 118,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 23/07/2013 Salı günü saat: 10.30’a kadar Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. 

No: 25 Sirkeci-İSTANBUL adresinde bulunan Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü İhale 

Komisyonu Başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 5855/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2013/2014 DÖNEMİ KAMPANYA DAHİLİ MEYDAN HİZMETLERİ açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt no : 2013/88659 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 353 0222-230 27 38 

2 - İhale konusu hizmetin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya Döneminde (tahmini 

± % 20 toleranslı 130 gün ) oluşan 96.200 Ton (± % 25 

toleranslı) Atık Malzemenin fabrika sahasından kepçe ile 

toplanarak Yüklenici firmanın belediyeden alacağı izin 

belgeli bir yere kamyonlarla nakledilmesi ve fabrika 

içerisindeki nakliye işleri. 

b) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 23.07.2013 Salı Günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 

Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki 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 sirküleri. 

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

g) Atıkların dökülebileceği yere ilişkin Büyükşehir Belediyesi veya diğer Belediyelerden 

onaylı izin belgesi. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 
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Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: 

İhale uhdesinde kalan firma aşağıda özellikleri belirtilen araçları işe başladığı gün 

fabrikamızda bulundurmak zorundadır. 

2 Adet Lastik tekerlekli yükleyici: Her bir yükleyici en az 175 hp (129 kw) gücünde, 

kepçe hacmi en az 2,3 m3, bakımlı ve en çok 10 yaşında olacaktır. İki yükleyici de fabrika 

sahasında 24 saat sürekli arızasız, aktif olarak bulundurulacaktır. 

5 Adet Damperli Kamyon: Her biri 20-25 ton’luk kapasiteye sahip ve en çok 10 yaşında 

olacaktır. Damperli kamyonların 5’i de 24 saat kesintisiz olarak kullanıma hazır bir vaziyette 

fabrika sahası içerisinde bulundurulacaktır. 

4.2.3. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kamyon ve kepçe ile yapılan her 

türlü tahmil-tahliye ve nakliye işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 23.07.2013 Salı günü Saat 14:00’de kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker 

Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 5854/1-1 
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3 KALEM MAL (CİHAZ, SİSTEM) SATIN ALINACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 3 kalem mal alımı işinin (cihaz, sistem) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 

Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi 

Binası Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale Konusu malın : 

a) Niteliği, türü Miktarı İhale Tarihi İhale Saati 

1-) Gama Spektroskopi Sistemi 

İhale kayıt no: 2013/89101 
1 adet 19.7.2013 10:00 

2-) Radon Sistemi 

İhale kayıt no: 2013/89107 
1 adet 19.7.2013 10:30 

3-) Sıvı Azot Saklama Sistemi 

İhale kayıt no: 2013/89111 
1 adet 19.7.2013 11:00 

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri : 

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü.Fen Fakültesi Fizik Bölümü 

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü.Fen Fakültesi Fizik Bölümü 

b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 

Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) 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 sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 

ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli 

lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00,- Türk 

Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) 

yatırılan bedelin makbuzu ile yin e aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale 

doküman bedeli yatırılmalıdır.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme 

imzalanacaktır. 

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 5983/1/1-1 
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2 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 2 kalem cihaz alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. 

Maddesi (f) bende ile geçici 4 maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 1 - 2013/77138 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi 

Binası Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 0 212 440 00 17 - 0 212 440 00 19 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@istanbul.edu.tr.’dir.  

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 - SPECT/BT (Spect Gama Kamera/Bilgisayarlı 

Tomografi Hibrid Görüntüleme Sistemi ve Spect gama 

kamera) 1 adet 

b) Teslim yeri : 1- CİP-İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

c) Teslim tarihi : 1 - Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren malzemenin tamamı 120 

(yüzyirmi) takvim günü içinde yüklenecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer :Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi İhale 

Odası 

b) Tarihi ve saati : 1 - 19/07/2013 Cuma günü saat 11:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) 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 sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 

(93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC 

AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC 

IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası 

(TITUBB)’ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası 

(TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip 

olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün 

yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin “T.C. Sağlık 

Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir 

Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) 

Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)” kapsamında olmadığına dair yazılı 

beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır. 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:  

Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet 

gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden 

sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

4.2.2 - Bilanço veya eşdeğer belgeler: 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli 

görülen bölümlerinin yoksa buna eşdeğer belgelerin sunulması zorunludur. 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 

yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim 

yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas 

alınır. 

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş 

ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış 

olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen 

bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmış olması gereklidir.  
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Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, 

yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması 

zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda 

belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir. 

Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri 

ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması 

zorunludur. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun veya 

taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal 

satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturaların sunulması zorunludur. 

Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal 

satışlarının parasal tutarını tevsik etmek üzere; mal satışlarıyla ilgili fatura örnekleri ya da bu 

örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı suretleri sunulur.  

Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları 

ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. 

Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal 

satışlarının parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında yapılmış olan mal satışlarından 

elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.  

İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden mal 

satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarı için ise teklif 

edilen bedelin % 15’inden az olmaması asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden 

herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul 

edilir. 

Yukarıdaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap 

dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.  

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir.  

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir 

ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.  

Aday veya isteklinin ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden mal 

satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği mal satışlarının parasal tutarı; iş ortaklığındaki 

hissesi oranında hesaplanır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
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c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. İş deneyimini gösteren belgeler : 

Teklif edilen bedelin %30’ undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye ilişkin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur. 

Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleşme bedelinin en az % 

80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin 

kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesi sunulabilir.  

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim 

tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 

iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması 

şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 

karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 

diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.  

İş deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer 

işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi 

düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak 

Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerdir. Bu belgeler; 

Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve 

kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları 

hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen 

ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer 

alan standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi 

tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına 

gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu 

örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı 

suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, 

serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren 

belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleştirilen işlerin 

değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır. 

(Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek 

üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.  

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 

tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 

süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 
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4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

4.3.3.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye 

uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü tıbbi ve/ veya 

laboratuvar cihazı ismini içeren iş deneyim belgesi kabul edilecektir. 

5 - Teknik şartname Madde 10’da belirtilen SPECT gama kamera sistemi yerine SPECT 

yazılım ve donanım özellikleri aynı olan, 360 derecelik bir tam rotasyonda kesit alabilen ve BT 

tarafı tek başına kullanılabilen bir SPECT/BT sistemi teklif edilmesi durumunda kesit sayısına 

göre nispi puanlar aşağıdaki gibi olacaktır. 

                                           Teklif edilen fiyat  

Efektif Fiyat = ------------------------------------------------------ 

        (1+Topladığı Nisbi Ağırlık/100) 

 

 2 ve/veya 4 kesit için nispi puan……………………...%20 

 6 ve 8 kesit için nispi puan…………………………....%39 

 16 ve daha fazla kesit için nispi puan…………………%40 

 

Teknik şartname  

10.1. SPECT/BT’nin teknik arıza durumunda, hizmetlerin aksamaması için 

SPECT/BT’NİN SPECT kısmının aynı teknik ve yazılım özelliklerine sahip, gerektiğinde aynı 

özelliklerde SPECT/BT’e upgrade edilebilecek, füzyon yeteneği de olan bir gama kamera 

olmalıdır. 

10.1.1. Bu gama kameranın ayrıca LEHR ve HE kolimatörleri de olmalıdır. 

10.1.2. Sistemin ayrıca 1 çekim, 1 process (işlemleme) bilgisayarı da bulunmalıdır. 

6 - İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00,- Türk 

Lirası karşılığı İ.Ü.Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) 

yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 5983/2/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 

43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA 

b) Telefon No : 0274 614 10 07 

c) Faks No : 0274 614 59 94 

d) Elektronik Posta Adresi : glisatinalma@gli.gov.tr 

2 - İhalenin; 

 

a) Niteliği ve Türü b) Miktarı 

c) Teslim Yeri / 

İşin Yapılacağı Yer 

d) Teslim Süresi/ 

İşin Süresi 

1 - PH elektrikli ekskavatör 

yedekleri 

(İKN:2013/78295) 

242-GLİ/2013-490 

2 Kalemde 30 adet 
GLİ Tunçbilek 

Tesellüm Ambarı 
150 takvim günü 

2 - Komatsu, Wabco, Euclid 

kamyon yedekleri 

(İKN:2013/78394) 

246-GLİ/2013-491 

26 kalemde 1958 adet, 

145 takım 

GLİ Tunçbilek 

Tesellüm Ambarı 
120 takvim günü 

3 - General motor yedekleri 

(İKN:2013/78509) 

246-GLİ/2013-492 

36 kalemde 763 adet, 

104 takım 

GLİ Tunçbilek 

Tesellüm Ambarı 
  90 takvim günü 

4 - Seksiyonel kapı  

(İKN:2013-78617) 

672-GLİ/2013-493 

1 kalemde 6 adet 
GLİ Tunçbilek 

Tesellüm Ambarı 
  30 takvim günü 

5 - Fermuarlı makaron 

(İKN:2013-78680) 

210-GLİ/2013-494 

13 kalemde 790 adet 
GLİ Tunçbilek 

Tesellüm Ambarı 
  60 takvim günü 

6 - Bant ekleme malzemesi 

(İKN:2013/78719) 

101-GLİ/2013-495 

5 kalemde 120 kutu,  

40 takım, 75 adet 

GLİ Tunçbilek 

Tesellüm Ambarı 
  45 takvim günü 

7 - MGM 118 kablo 

(İKN:2013/79934) 

114-GLİ/2013-509 

1 kalemde 2500 metre 
GLİ Tunçbilek 

Tesellüm Ambarı 
  60 takvim günü 

8 - Konveyör çeki zinciri 

(İKN:2013-81217) 

261-GLİ/2013-523 

1 kalemde 1000 Adet 
GLİ Tunçbilek 

Tesellüm Ambarı 
  75 takvim günü 

9 - Vidalı kompresör 

(İKN:2013/85517) 

550-GLİ/2013-552 

 

1 kalemde 1 adet 
GLİ Tunçbilek 

Tesellüm Ambarı 
  20 takvim günü 
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3 - İlanın; 

 

a) Konusu 

b) İhale Tarih 

ve Günü 

c) Son Teklif 

Verme Saati 

d) İhale 

Saati 

e) İhale 

Doküman Bedeli 

1 - PH Elektrikli ekskavatör 

yedekleri 

24.07.2013 

ÇARŞAMBA 
14.00 14.00 40,00 TL 

2 - Komatsu, Wabco, Euclid 

kamyon yedekleri 

24.07.2013 

ÇARŞAMBA 
15.00 15.00 40,00 TL 

3 - General motor yedekleri 
24.07.2013 

ÇARŞAMBA 
16.00 16.00 40,00 TL 

4 - Seksiyonel kapı  
25.07.2013 

PERŞEMBE 
14.00 14.00 40,00 TL 

5 - Fermuarlı makaron 
25.07.2013 

PERŞEMBE 
15.00 15.00 40,00 TL 

6 - Bant ekleme malzemesi 
26.07.2013 

CUMA 
14.00 14.00 40,00 TL 

7 - MGM 118 kablo 
26.07.2013 

CUMA 
15.00 15.00 40,00 TL 

8 - Konveyör çeki zinciri 
29.07.2013 

PAZARTESİ 
14.00 14.00 40,00 TL 

9 - Vidalı kompresör 
29.07.2013 

PAZARTESİ 
15.00 15.00 40,00 TL 

 

f) Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale 

Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA 

g) Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat 

Teklifi 

h) Sözleşme Türü : Birim Fiyat Sipariş Mektubu 

4 - İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini: 

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye 

teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını yukarıda konu karşılığında 

belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur. 

b) İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer: 

TAVŞANLI’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü 43300 

TAVŞANLI 

5 - Teklifler: 

Yukarıda 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Garp Linyitleri 

İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA adresi Muhaberat Servisine verileceği 

gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler Tekliflerini; 

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 

istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.  

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 
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8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde 

belirtildiği şekli ile vidalı kompresör ihalesi için 30 gün, diğer ihalelerde ise 60 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10 - İhalelere konsorsiyumlar teklif veremezler. 

11 - İhale konusu işler, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

12 - Yukarıda belirtilen ihalelerde (Seksiyonel kapı, MGM 118 kablo, konveyör çeki zinciri 

ve vidalı kompresör hariç) kalem bazında kısmi teklif verilebilecektir. 

13 - İhalelere tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilir. 

14 - Kurumumuz ihalelerle ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 

15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaralar 

T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001 

T.HALK BANKASI : TR820001200952800013000005 

VAKIFBANK : TR390001500158007293619845 

İlgilenenlere duyurulur. 5999/1-1 

—— • —— 
HÜMİK ASİT ÜRETİM TESİSİ ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/91535 

1) İdarenin 

a) Adı : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 

Adresi : Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara 

Telefon ve Faks : Tel (0312)540 10 00 Faks (0312)540 16 60 

Elektronik Posta Adresi : tkisatinalma@tki.gov.tr 

2) İhale Konusu Hizmetin; 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ilgın Linyitleri İşletmesinde kurulu bulunan hümik asit 

üretim tesisinin 17 kişi ile 6 ay çalıştırılması işi. 

b) Yapılacağı Yer : ILİ İşletme Müdürlüğü Ilgın/KONYA 

c) İşin Süresi : Sözleşme imzalandıktan sonra 10 takvim günü içinde işin 

yapılacağı işyerinin yer teslimi yapılır. 

3) İhalenin Yapılacağı Yer : T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12 

Yenimahalle/ANKARA 

4) İhale Tarih ve Saati : 31/07/2013 - 14:00 

5) İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini: 

a) İhale dokümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Kat: 11 Oda   

No: 1108 Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 

temin edilebilir. 

b) İhale dokümanı bedelsizdir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur. 

6) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve 

Arşiv Şefliği zemin kat oda no: DZ-25 Hipodrom Cad. No: 12   06330 Yenimahalle/Ankara 

adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 

geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden 

az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

8) Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 

120 takvim günü olmalıdır. 

9) İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 

4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tâbi değildir. 5980/1-1 
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GÖZ İÇİ LENS SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezi ve Hastanelerinde ihtiyaç duyulan göz içi lens kapalı zarfla 

teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” 
adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 26 TEMMUZ 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 29 TEMMUZ 2013 günü saat 14:30’da 

Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 5929/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 
Ayrıntılı bilgi www.ardahan.edu.tr web adresinde mevcuttur. 
Duyurulur. 
Tel: 0 478 211 64 46 
 

Birimi 

Bölüm / Anabilim 

Dalı Unvanı Der. Adet Açıklama 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Türk Müziği 
Temel Bilimler 

Yrd. 
Doç. 

1 1 

Halkbilimi alanında doktora yapmış olmak, 

Tahtacı Semahları ve Mengiler üzerine 

çalışmış olmak 

 5932/1-1 
—— • —— 

Türk Standardları Enstitüsü Kırşehir Temsilciliğinden: 
Aşağıda unvanı, belge numarası ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut 

sözleşmeleri fesih edildiğinden mevcut TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin 
kalmadığı, hizmet yeriyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilemeyeceği, aksine davranışın 
haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı 
duyurulur. 
 

FİRMA ÜNVANI BELGE KONUSU BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ FESİH NEDENİ 

TEKELİ PETROL NAKL. 

LTD. ŞTİ. 
TS 11939 40-HYB-33 14.01.2013 

OLUMSUZ ARA 

KONTROL 

KAFER KILIÇ KILIÇ 

PETROL 
TS 11939-TS 12820 40-HYB-99 20.02.2013 

FİRMA İSTEĞİ 

ÜZERİNE 

ORKUNLAR PETROL 

LASTİK NAK. TAAH. LTD. 

ŞTİ. 

TS 11939-TS 12820 40-HYB-23 06.03.2013 
FİRMA İSTEĞİ 

ÜZERİNE 

ÖZEL ALFA BİLGİSAYAR 

EĞİTİM HİZM. LTD. ŞTİ. 
TS 12498 40-HYB-136 08.03.2013 

FİRMA İSTEĞİ 

ÜZERİNE 

AYDINLAR ULUSLARASI 

NAKL. PETROL LTD. ŞTİ. 
TS 11939 40-HYB-70 26.03.2013 

YENİLEME 

YAPTIRMAMASI 

HASAN CANDAN 

CANDAN ELEKTRONİK 

TS 10079, TS 10956 TS 12498 

TS 12540 TS 12845 TS 13242 

TS 12853 

40-HYB-135 26.03.2013 
OLUMSUZ ARA 

KONTROL 

ŞUAYİP ATA ATA LPG TS 11939 40-HYB-24 30.04.2013 FİRMA TALEBİ 

GÖKSEL KOŞAR PAN 

TEKNİK 
TS 12125 TS 12749 40-HYB-74 27.06.2013 

YENİLEME 

YAPTIRMAMASI 

 5931/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2004/217436 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Erzurum Valiliği (Mülga 

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) 
İl/İlçe Erzurum 

Adresi Atalar Mah. Yönetim Cad. Tel-Faks (0442) 235 52 01-(0442) 235 52 10 

Posta Kodu 25100 E-Mail erzurum@csb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Zeki Doğru-Doğru Mühendislik 

Müşavirlik İnşaat Taahhüt İşleri 
 

Adresi 
Cinnah Cad. Göreme Sok. No: 8/3 

Çankaya/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. 23647941062  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Başkent V.D. Vergi No:3080039736  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Tic. Sicil No: 183540, 

Oda Sicil No:55/2558 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6011/1-1 
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale kayıt numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı 

İl/İlçe İzmir 

Adresi Gülbahçe Kampüsü Urla/İzmir Tel-Faks 0232 750 60 50-0232 750 60 75 

Posta Kodu 35430 E-Mail imidcari@iyte.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ufuk Ener  

Adresi 
Hacıisa Mah. Kanarya Sok. No: 15 

Cırman Tepe Urla/İzmir 
 

T.C. Kimlik No. 39892625688  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayıtlı Değildir.  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6002/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

 5936/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

 5938/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5940/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5941/1/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5941/2/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5941/3/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5941/4/1-1 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5942/1-1 



11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5943/1-1 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5944/1-1 



11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

 5945/1-1 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5946/1-1 



11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5949/1-1 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5950/1-1 



11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5951/1-1 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5952/1-1 



11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5953/1-1 



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5954/1-1 



11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5955/1-1 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5956/1-1 



11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5957/1-1 



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5958/1-1 



11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5959/1-1 



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5960/1-1 



11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 RESMÎ GAZETE Sayfa : 215 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5961/1-1 



Sayfa : 216 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5962/1-1 



11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 RESMÎ GAZETE Sayfa : 217 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5963/1-1 



Sayfa : 218 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5964/1-1 



11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5965/1-1 



Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5966/1-1 



11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5967/1-1 



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5968/1-1 



11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5969/1/1-1 



Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5969/2/1-1 



11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 RESMÎ GAZETE Sayfa : 225 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5969/3/1-1 



Sayfa : 226 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

 5969/4/1-1 



11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 RESMÎ GAZETE Sayfa : 227 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5969/5/1-1 



Sayfa : 228 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5970/1-1 



11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 RESMÎ GAZETE Sayfa : 229 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5971/1/1-1 



Sayfa : 230 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5971/2/1-1 



11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 RESMÎ GAZETE Sayfa : 231 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5972/1/1-1 



Sayfa : 232 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5972/2/1-1 



11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 RESMÎ GAZETE Sayfa : 233 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5973/1/1-1 



Sayfa : 234 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5973/2/1-1 



11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 RESMÎ GAZETE Sayfa : 235 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

 5974/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5975/1/1-1 



11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 RESMÎ GAZETE Sayfa : 237 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5975/2/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5975/3/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5975/4/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5975/5/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5975/6/1-1 



Sayfa : 242 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5976/1/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5976/2/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5976/3/1-1 



11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 RESMÎ GAZETE Sayfa : 245 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5977/1-1 



Sayfa : 246 RESMÎ GAZETE 11 Temmuz 2013 – Sayı : 28704 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5978/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1-İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2- T.C. Kimlik No : Yasaklamanın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4-Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5-Ortak ve/veya Ortakların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
 5979/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   90 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI
1044 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili

Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1045 Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin

05.09.2013 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi
Hususunda Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Göç Uzmanlığı Yönetmeliği
— İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği
— Meteoroloji Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
— Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarının Sertifikalandırılmalarına İlişkin Yönetmelik

(SHY-SEYRÜSEFER)
— Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik
— Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı

Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
— Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Celal Bayar Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kastamonu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE
— Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2013/7 Sayılı Başbakanlık

Genelgesi

TEBLİĞLER
— Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: V,

No: 34)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 134)
— Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 10/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-37 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


