
T.C.
Resmî Gazete

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

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 24. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/8/2012 tarihli ve 28383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir

Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci madde-

sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bilimsel başarı düzeyleri yüksek lisans programlarına kabul için yeterli görülen,

ancak ilgili program için yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmayan adayların yabancı dil ha-

zırlık sınıfı kaydına dair koşullar, enstitü tarafından hazırlanarak Senatonun onayına sunulan

usul ve esaslar ile belirlenir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların

hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Eğitim süreleri

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlarda azami eğitim süreleri, 1/7/1996 tarihli ve

22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hüküm-

lerine göre belirlenir.

(2) Tezli Yüksek Lisans Programlarının asgari süreleri ilgili birimler tarafından hazır-

lanıp Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslarda belirlenir. Tez çalışmasını azami süre-

sinde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye veya sınavda başarısız olan

öğrenciye yeni bir tez konusu ve/veya danışman atanır.
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(3) Doktora programlarının asgari süreleri ilgili birimler tarafından hazırlanıp Senato
tarafından kabul edilen usul ve esaslarda belirlenir.

(4) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesinin (c) fıkrası ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c)
bendi ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“c) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması.”

“(3) Üniversite yetkili kurullarının karar vermesi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı
ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi ne-
deniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâtip
Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Bir öğrencinin;
a) Bir başka yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki programında asli öğrenci olarak

kaydının bulunduğunun tespit edilmesi,
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre bir yükseköğretim kurumundan çı-
karma cezası alması,

c) Yazılı olarak başvurarak kendi isteği ile kaydını sildirmek istemesi,
ç) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süreler içinde

mezun olamayıp, aynı fıkrada tanınan ek sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eği-
tim-öğretim yılı hiç girmeyerek sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılması,

d) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması

halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/8/2012 28383

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 25/9/2013 28776
2- 13/11/2013 28820
3- 21/7/2014 29067
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(2) Üniversite yetkili kurullarının karar vermesi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı
ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi ne-
deniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile se-
kizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Ders geçme sistemi uygulayan birimlerde üçüncü dönem sonunda ve daha sonraki
dönemlerde GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenci veya ikinci dönem sonunda ve sonrasında
DNO’su iki dönem üst üste 1.80’in altında kalan öğrenci başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenci
daha önce almadığı dersleri alamaz. Genel not ortalamasını 2.00’ın üstüne yükseltmek için ön-
celikle daha önce kaldığı ve sonrasında geçtiği dersleri alabilir. Öğrenci başarılı olduğu bir
dersi not yükseltmek amacıyla en fazla üç yarıyıl içinde tekrar alabilir. Sınıf geçme sistemi uy-
gulanan birimlerde ise başarısız sayılma ve ortalama yükseltme ile ilgili hususlar birimler ta-
rafından hazırlanıp Senato tarafından onaylanan esas ve usullerde belirlenir. Ayrıca bu durum-
daki öğrenciler ortalamalarını yükseltmek için bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin yedinci
fıkrasında belirtilen sınavlara da girebilir.”

“(8) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı ders yükü, ders programının zorunlu kıldığı
hallerde veya haklı ve geçerli bir nedenin bulunması halinde GNO’su 2.00’den az olan öğren-
cilerin ise, istekleri halinde, danışmanlarının onayı ile en fazla iki ders azaltılabilir. Bu takdirde,
öğrenci almadığı dersleri açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Özel ve misafir öğrenci
MADDE 20 – (1) Üniversite öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından ders

almalarına veya diğer üniversite öğrencileri ile en az lise mezunu olmak şartıyla yükseköğretim
programlarında kayıtlı öğrenci statüsünde olmayanların, Üniversite programlarından açılan
dersleri almalarına ilgili yönetim kurulu kararı ile izin verilebilir.

(2) Özel ve misafir öğrenci statüsünde ders alanlar, kayıt olduğu ders için belirlenen
bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu öğrencilere diploma verilmez. Ancak, ilgili birim ta-
rafından kendilerine durumlarını gösteren belge verilir.

(3) Misafir öğrenciler, dersi açan birimin o yarıyıl için belirlenecek katkı payını alacağı
ders kredisi oranında öderler.

(4) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi al-
dıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

(5) Özel ve misafir öğrencilik statüsüne dair tüm işlemler Senato tarafından belirlenen
usul ve esaslara göre yürütülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.
“(7) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav

yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için programı ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci
sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç
yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı
dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.
Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde
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her eğitim-öğretim yılı başında açılacak olan sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu
oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden
devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sa-
yılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Birimlerde hangi değerlendirme sisteminin uygulanacağı ve değerlendirme usulüne

ilişkin hükümler ilgili birimler tarafından hazırlanarak Senato tarafından kabul edilen usul ve

esaslar ile düzenlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş

tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, ilgili birime mazeretini gösterir belge ile birlikte ya-

zılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Süresi

içinde ve istenen tüm belgelerle birlikte yapılan başvurular ilgili birim yönetim kurulunda gö-

rüşülerek karara bağlanır. Haklı ve geçerli sebep olarak kabul edilecek mazeretler ve kabul

edilen mazeretler ile ilgili yapılacak işlemler ilgili birimlerin eğitim, öğretim ve sınav usul ve

esasları ile belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Notlar

MADDE 27 – (1) Harf notları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir:

a) Geçer notlar: Bir öğrencinin hangi harf notunu alırsa o dersi başarmış sayılacağı bi-

rimler tarafından hazırlanıp Senato tarafından onaylanan esas ve usullerde belirlenir. Staj ça-

lışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere G (geçti) notu verilir ve bu not GNO ve DNO he-

sabında dikkate alınmaz.

b) Geçmez notlar: K, DZ, GM dışındaki geçmez notlar, birimler tarafından hazırlanıp

Senato tarafından onaylanan esas ve usullerde belirlenir.

c) Staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere K (kaldı) notu verilir.

ç) DZ (Devamsız), derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir.

DZ, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.

d) MZ (Mazeretli), mazereti nedeniyle dersin yarıyıl içi/yarıyıl sonu sınavına giremeyen

ve mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciye verilir.

e) MF (Muaf), daha önce alınıp başarılan ve eşdeğerliği ilgili bölüm başkanlığının öne-

risi üzerine ilgili yönetim kurulunca onaylanan derslere verilir.

f) GM (Girmedi), sınava girmeyen öğrenciyi ifade eder.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrencinin devam ettiği programdan mezun olabilmesi için; mezuniyet için

gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu

programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not or-

talamasıdır.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Bir öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılda aldığı dersleri başarı ile ta-

mamladığı takdirde önlisans/lisans diploması almak için ilgili mevzuatlarda belirtilen tüm şart-
ları yerine getiriyorsa, son yarıyıl/yıl öğrencisi sayılır. Son yarıyıl/yılda not ortalamalarına ka-
tılan en çok iki dersten (FF), (FD) veya (K) notu alan öğrencilere eksiklerini tamamlamak veya
yeni bir sınava girmek üzere, en geç ertesi yarıyıl başına kadar ek bir süre verilir. Bu ek süre
içerisinde girilen sınavda alınan not, daha önceki yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu notlarına ba-
kılmaksızın yarıyıl/yılsonu notu yerine geçer. Yarıyıl/yılsonu başarı durumu bu not esas alınarak
belirlenir. Son yarıyıl/yılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde genel not ortalaması 2.00’ın
altına düşen öğrencilere, (DD), (DC) veya (CC) notu aldığı en çok iki dersten yukarıdaki ko-
şullar çerçevesinde ek süre verilir. Durumları bu fıkraya uygun öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınav
sonuçları ilan edildikten sonra on iş günü içerisinde ilgili birime bir dilekçe ile başvururlar.
İlgili Yönetim Kurulu öğrencinin durumunun bu maddeye uygunluğunu inceledikten sonra
hangi dersten ek süre tanındığına dair alınan yönetim kurulu kararı ilgili birim tarafından öğ-
renciye ve ilgili akademik bölüm başkanlığına bildirir. Bu fıkrada öngörülen ek sınav hakkı
bir öğrenciye bir kez tanınır.

(2) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf
öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar so-
nunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları al-
madan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim
yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından
yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri
programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde 2.00 GNO’yu
sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına
göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere
diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve
daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst
üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hak-
kından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan
öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam
ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) İsteği halinde öğrenciye, ilk dört yarıyılın veya ilk iki yılın bütün derslerinden ba-
şarılı olması ve GNO’sunun en az 2.00 olması kaydıyla ön lisans diploması verilebilir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/9/2013 28754

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/1/2014 28899
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TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2014/7)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“a) En fazla yüzde 60’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında
gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları cin-
sinden,

MADDE 3 – Bu Tebliğ 13/2/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

yürütür.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                   3 Ocak 2015 – Sayı : 29225



2014 Aralık Günsüzleri             Kılıç 

1200-70 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

3 Ocak 2015 

CUMARTESİ 
Sayı : 29225 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Manavgat 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/27 

Karar No : 2013/25 

Basit yaralama suçundan Manavgat (kapatılan) 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 2012/447 

esas ve 2013/314 karar karar numarası yazılı 30/05/2013 tarihli ilamı ile hakkında hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilen Sagit ve Fatima oğlu, 1980 Rusya doğumlu 

Robert Çotçaev tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 

Gazete’de ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup ilan olunur. 10988 

—— • —— 

Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/111 

Karar No : 2014/798 

Davacı : K.H. 

Sanık : Onur Zirekbilek, Sadrettin ve Fatma oğlu, 10/12/1979 İstanbul D.lu, Van 

Özalp Sağmallı N.klı, adresi meçhul. Tckno: 71761046002 

Suç : Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, 

Suç Tarihi : 20/02/2014 

Suç yeri : Kemer 

Karar Tarihi : 02/10/2014 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılıp 

bitirilen açık yargılaması sonucunda sanığın üzerine atılı suçla ilgili olarak TCK’nun 25/2 

maddesindeki zorunluluk halinin vücut bulduğu değerlendirildiğinden sanık hakkında takdiren 

ceza verilmesine yol olmadığına dair karar verilmiş, sanık bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28 

ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 10989 
 



Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 3 Ocak 2015 – Sayı : 29225 

 

Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/861 

Karar No : 2014/319 

Suç : Memuriyet Nüfuzunu Sair Surette Kötüye Kullanmak 

Suç Tarihi : 01.02.2008-21.112.2008 

Sanık Kimliği : Hüseyin Karaköse (T.T.NU: 61465062910); İbrahim ve Şerife oğlu, 

1972 doğumlu, Malatya/Akçadağ İlçesi Bölüklü Köyü nüfusuna kayıtlı. 

Suç tarihinden Hatay/Reyhanlı 2.Hd.A.2.Hd.Tb.4.Hd.Bl.K.lığı emrinde 

görevli P. Uzm. Çvş. (2000-1257) iken TSK’dan ilişiği kesilmiş. 

Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 23.05.2014 tarihinde yapılan 

duruşmasında; 

Sanık Hüseyin Karaköse’nin 02.08.20008-21.12.2008 tarihleri arasında P. Er Hüseyin 

Gökhan Vardarlı’ya atfen memuriyet nüfuzuna sair suretle kötüye kullanmak suçunu işlediği sabit 

olduğundan eylemine uyan As. C.K.’nın 115/2. maddesi uyarınca Altı Ay Hapis Cezası ile 

Cezalandırılmasına, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak cezasından 5237 sayılı T.C.K’nın 62/1 nci 

maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak neticeten beş ay hapis cezası ile 

cezalandırılmasına, 

Sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işlenişindeki diğer özellikler dikkate 

alınarak, sanık hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK’ nın 50/3, 50/1-a 

ve 52/2’nci maddeleri gereğince beher gün karşılığı takdiren 20 YTL. hesabı ile adli para cezasına 

çevrilerek sanığın Neticeten Üç Bin (3000) TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, 

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında hükmolunun 

nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili halinde sanığın, ödeme güçlüğü çekebileceği 

ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine varıldığından, 5237 sayılı 

TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, hükümlü hakkında tertip olunan nihai adli para cezasının 

sanıktan, 20 ayda ve birbirini takip eden 20 eşit taksitte alınmasına, 

Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, 

geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı 

yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İhtarına, 

Askeri Savcılığın Talebine Uygun, Sanığın Yokluğunda, karar verildi. Bu karara karşı 353 

sayılı kanunun 195-196 ncı ve 197. maddeleri gereğince kararın Askeri Savcıya ve komutana 

tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 1 hafta (7 

gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu yada hükümlü ise bulunduğu 

cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile askeri 

mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine kararı temyiz edeceğine dair yapılacak bir beyan 

ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ yapılamamış 

olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 10698 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA 

MÜCADELE KANUNU'NUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA 

TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 146,60 TL ile en çok 45.680 TL arasında değişen; 12/01/2015 

günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 15 TL en çok 4.568 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen cep telefonu, cep telefonu aksesuar ve aksamı, walkmen, 

radyo, havya ucu, bilgisayar kablosu, Nargile Köz Jelatini ve Nargile Hortumu cinsi 63 grup eşya 

açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Kümeevleri No: 20 Şehitkamil/GAZİANTEP 

adresindeki Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet binası İhale Salonunda 13/01/2015 

tarihinde saat: 09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında 

ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 

337 33 80 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) 

bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 11944/1-1 

————— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE 

GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

1 - Satışa esas bedeli en az 61,48 TL. ile en çok 50.740 TL. arasında değişen; 08/01/2015 

günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 7 TL. en çok 5.074 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen Granit, Bulaşık Deterjanı, Oto Parçaları, Bıçak, Tıbbi 

Malzeme, Motorsiklet yedek parçaları, Giyim Eşyaları, Tekstil Eşyaları, Cep Telefonu aksesuar 

ve yedek parçaları, Elektrikli ve Elektronik eşya, v.b 82 grup eşya; açık artırma suretiyle, Nesimi 

Mahallesi Nesimi Kümeevler Sokak No:20 Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet binası 

İhale Salonunda 09/01/2015 tarihinde saat: 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç 

ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. 

internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 11945/1-1 
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MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 50 Kalem Mutfak Malzemesi Alımı 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3 üncü 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. 

İhale kayıt numarası : 2014/177510 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü MERKEZ/ 

ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: (364) 2192052 - Faks: (364) 2192054 

c) Elektronik posta adresi  :  bap@hitit.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 50 Kalem Mutfak Malzemesi 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri 

Bölümü/ÇORUM 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten 

itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası İhale Salonu 

Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 22.01.2015 Perşembe günü - Saat: 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. 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, 

4.1.1.2. 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; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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 belirtilen standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1.İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli 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. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

4.3.2. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını ve teknik şartnameye cevaplarını 

teklif dosyası içerisinde sunacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75,00 TL (YetmişBeş Türk Lirası) 

karşılığı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

MERKEZ/ÇORUM adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 90,00 TL (Doksan TürkLirası) doküman bedelini Hitit Üniversitesi 

Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum Şb. TR66 0001 

2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 

yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı 

iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine (22.01.2015 Perşembe günü Saat:10:00) kadar Hitit 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi 

ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü 

MERKEZ/ÇORUM) İdareye teslim edilecek şekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer 

eksikliklerden Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 11806/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 
devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 
istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi 
geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Antalya ilinde faaliyet gösteren 2254 dosya nolu SEFA ARTI Yapı Denetim Ltd.Şti., 
 Sakarya ilinde faaliyet gösteren 2142 dosya nolu RİONİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Muş ilinde faaliyet gösteren 1401 dosya nolu İNTERAKTİF Yapı Denetim Ltd. Şti., 
 Kilis ilinde faaliyet gösteren 1396 dosya nolu AKPINAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Batman ilinde faaliyet gösteren 1080 dosya nolu SPİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Karabük ilinde faaliyet gösteren 983 dosya nolu BAUTEK Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Adana ilinde faaliyet gösteren 284 dosya nolu GÜVEN Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Ankara ilinde faaliyet gösteren 2174 dosya nolu GORDİON Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 

567 dosya nolu ANKARA AYDAŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2078 dosya nolu DOMİNO Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 679 

dosya nolu Pİ Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 
19.12.2014 tarih ve 34032 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 11883/1/1-1 
————— 

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi 
nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 19.12.2014 tarih ve 34033 sayılı Makam 
Olur’una istinaden, 

İzmir ilinde faaliyet gösteren 125 dosya nolu İNKO Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Denizli ilinde faaliyet gösteren 2063 dosya nolu GÜÇDEN Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Kastamonu ilinde faaliyet gösteren 1094 dosya nolu KASTAMONU GÜVEN Yapı 

Denetim Ltd. Şti.,  
Batman ilinde faaliyet gösteren 1043 dosya nolu DEMYAP Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1007 dosya nolu EFE KENT Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Ankara ilinde faaliyet gösteren 230 dosya nolu EMEK Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 133 

dosya nolu KAYHAN Yapı Denetim A.Ş.,  
Bursa ilinde faaliyet gösteren 672 dosya nolu N.Y.D. Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 376 dosya 

nolu NİLÜFER Yapı Denetim Ltd. Şt.,  
Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1595 dosya nolu KALEM Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 

491 dosya nolu BAŞARI Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye 
işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 11883/2/1-1 
—— • —— 

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden: 
Gümrüğümüzce Serpar Serhat Otomotiv Yedek Parça San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. adına 

tescilli IM003962/15.03.2010 ve IM004659/24.03.2010 sayılı tarihli serbest dolaşıma giriş 
beyannamelerinden kaynaklanan 242.1.-TL Katma Değer Vergisi - 726.3-TL Katma Değer 
Vergisi para cezası-1.344,97-TL KKDF tahsil tarihinde hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte 
tahsil tarihinde hesaplanacak cezai faizi ile tahsiline ilişkin düzenlenen 1464/09.04.2014 sayılı 
tarihli Ödeme Emri yükümlü firmanın Eski Yakacık Yolu No: 13   5/128 Kartal/İSTANBUL 
adresine tebliğen gönderilmiş ancak, yükümlü firmanın adreste bulunamadığından PTT 
Müdürlüğünce iade edilmiştir. Söz konusu Ödeme Emri tutarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 
içerisinde ödenmesi, itirazda bulunulması halinde aynı süre içerisinde İdari Yargıda dava konusu 
edilmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur. 

 11885/1-1 —— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Akdeniz Basın Vakfı, Antalya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/12/2014 tarihinde 

kesinleşen, 17/06/2014 tarih ve E: 2012/326, K: 2014/296 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 1/1-1 

————— 
Akdeniz Sosyal Dayanışma ve Kalkınma Vakfı, Antalya 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

02.12.2014 tarihinde kesinleşen, 30.09.2014 tarihli ve E: 2013/241, K: 2014/307 sayılı kararı ile 
dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sayı: 2014/7)

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

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


