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YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN SUCUL OMURGALI CANLILARIN

REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deneysel, bilimsel ve eğitsel amaçlar için

kullanılacak sucul omurgalı canlıların barındıkları yerlerin genel standartları, bakım ve barın-
ması için genel bölümlerin özellikleri, hayvan refahı biriminin oluşturulması ve görevleri, üre-
tici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluşların yetkilendirilmesi, sucul omurgalı
canlıların prosedürlerde kullanılması, çalışan personelin nitelik, yetki ve sorumlulukları ile tu-
tulacak kayıtlar, kuruluşların uyacağı koşullar ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarında, deneysel, bilimsel ve eğit-

sel uygulamalarda kullanılan sucul omurgalı canlıların üretim, kullanım, satış ve bir yerden bir
yere nakli sırasında uyulması gereken kuralları, teknik ve hijyenik şartları, denemeleri yapacak
kuruluş veya kişilerin nitelikleri ile görev ve sorumluluklarını, deneme yetkisinin verilmesini
ve iptalini,

b) Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların Korunmasına Dair 22/10/2010 tarihli ve
2010/63/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifine uygun olarak bilimsel amaçlar
için kullanılacak Cyclostomata (yuvarlak ağızlılar) ve Cephalopoda (kafadan bacaklılar) sını-
fından türleri,

kapsar.
(2) Bu Yönetmelik, deneysel olmayan yetiştiricilik uygulamaları ile kayıtlı veya onaylı

yetiştiricilik işletmelerinin yapmakta olduğu uygulamaları kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 7, 8, 9, 11, 25, 31, 36 ve 43 üncü maddelerine,
24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 9 ve 10 uncu maddelerine ve
18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırmaya yetkili kuruluş: Her türlü deneysel, bilimsel ve eğitsel amaçlı çalışmalar

yapan araştırma enstitülerini, bakanlıkların araştırma yapmakla görevlendirilmiş kuruluşlarını,
üniversitelere ve TÜBİTAK’a bağlı araştırma yapan kuruluşlar ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş
özel sektör araştırma kuruluşlarını,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Barındırma alanı: Akvaryum, tank, havuz gibi içine su konabilen yapılar ile su içine

kurulabilen ağ kafes gibi yapıların bulunduğu alanı,
ç) Çalışma izni: Kuruluş izni ile yer, proje ve belgeleri uygun bulunmuş, yapılan ince-

lemelerde hiçbir eksikliğinin bulunmadığı tespit edilmiş üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştır-
maya yetkili kuruluşların faaliyet gösterebilmeleri için Bakanlıkça verilen izin belgesini,

d) Enstitü müdürlüğü: Bakanlığa bağlı sucul omurgalı canlılar konusunda çalışmalar
yapan araştırma enstitüsü müdürlüklerini,

e) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,
f) İl müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüğünü,
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g) Kullanıcı: Kâr amaçlı olsun ya da olmasın, sucul omurgalı canlıları prosedürlerde
kullanan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Kuruluş: Donanımı ile birlikte açık, kapalı, yarı açık her türlü sabit veya portatif
tesis, bina, binalar topluluğunu barındıran; deneysel ve bilimsel amaçlar için deney canlılarını
kullanan birimleri,

h) Proje: Bir ya da daha fazla prosedürü içeren ve belirli bir bilimsel amacı olan iş prog-
ramını,

ı) Prosedür: Sucul omurgalı canlıların yalnızca organları veya dokularını kullanmak
için öldürülmesi hariç; sucul omurgalı bir canlının doğumu, kuluçkadan çıkması, herhangi bir
biçimde genetiği değiştirilmiş sucul omurgalı canlı soyunun oluşturulması ve devam ettirilmesi
süreçlerini de kapsayan, invaziv veya invaziv olmayan, bilinen veya bilinmeyen sonuçları olan
deneysel, bilimsel veya eğitici amaçlar için sucul omurgalı canlıda iyi veterinerlik uygulama-
larına uygun olarak bir iğnenin batırılmasıyla oluşan ağrıya eşit veya daha fazla ağrı, eziyet,
sıkıntı veya kalıcı hasara yol açabilen kullanımını,

i) Risk analizi: Bakanlıktan çalışma izni almış üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya
yetkili kuruluşların faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin belirlenmesi ve bu riskleri
en aza indirecek veya ortadan kaldıracak önlemlerin alınmasını,

j) Sorumlu yönetici: Kuruluşun yönetim ve işletmesinden kuruluş sahibi ile birlikte so-
rumlu olan veteriner hekimi, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, su bilimleri ve mühendisliği,
biyoloji, zooloji ve hidrobiyoloji alanlarında lisans veya lisansüstü eğitim almış olanları,

k) Sucul omurgalı canlı: Yunus ve balinalar (Cetacea) hariç olmak üzere, yaşamının
tüm evrelerini veya bir bölümünü suda geçirmek zorunda olan balıklar (Pisces), kurbağalar
(Amphibia), sucul sürüngenler (aquatic/semi-aquaticreptilian) gibi omurgalı canlıları,

l) Tedarikçi: Üretici dışında, prosedürlerde kullanılmak veya bilimsel amaçlarla doku
veya organlarından yararlanılmak üzere, kâr amaçlı olsun ya da olmasın, canlıları tedarik eden
herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

m) Üretici: Prosedürlerde kullanılmak veya bilimsel amaçlarla doku veya organlarından
yararlanılmak üzere bu Yönetmelik kapsamındaki sucul omurgalı canlıları kâr amaçlı olsun ya
da olmasın, üreten herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

n) Yerel Etik Kurul: Hayvan deneyi yapan kurum ve kuruluşların, bu deneylerin yapıl-
masına izin vermek üzere 5199 sayılı Kanun kapsamında kendi bünyelerinde kurmuş oldukları
etik kurulları,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Standartlar

Teçhizat veya ekipmanla ilgili gerekler
MADDE 5 ‒ (1) Bütün araştırmaya yetkili kuruluşlar ile üretici, tedarikçi ve kullanıcı

kuruluşların; prosedürlerin uygulanması için barındırma alanlarıyla ilgili çevresel parametreler
ile barındırdıkları sucul omurgalı canlıların ölçümü için gerekli cihaz, teçhizat ve ekipmanı
bulundurması zorunludur.

(2) Birinci fıkrada sözü edilen teçhizat ve ekipmanın tasarım, inşa ve kullanımı ile pro-
sedürlerin mümkün olduğu kadar etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi esastır.

(3) Birinci ve ikinci fıkraların uygulanması için gerekli asgari standartlar Ek-1’de be-
lirtilmiştir.

Genel bakım ve barınma
MADDE 6 – (1) Deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla kullanılan veya kullanılması

planlanan sucul omurgalı canlılar için fizyolojik gereksinimlerini karşılayabilecek, sağlık ve
iyilik hallerini devam ettirebilecek çevresel şartlara uygun yaşam alanı ile beslenme ve bakım-
ları sağlanır.
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(2) Sucul omurgalı canlıların üretildiği, yetiştirildiği veya prosedürde kullanıldığı or-
tamlar günlük olarak kontrol edilir. Sucul omurgalı canlıların iyilik halleri ve sağlık durumları
yakından ve yeterli sıklıkta kontrol edilerek stres ve diğer önlenebilen zararlı durumlar ortadan
kaldırılır, zararlı olabileceği saptanan tüm şartlar en kısa zamanda düzeltilir.

Nakil
MADDE 7 – (1) Sucul omurgalı canlıların nakillerine ilişkin mevzuatta belirtilen esas-

lara ilave olarak, bu canlıların nakliyle ilgili diğer şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) İl dışı nakilleri, sucul omurgalı canlıların sağlık, üretim, yetiştirme ve benzeri bilgi-

lerini içeren, sorumlu yönetici tarafından düzenlenmiş, il müdürlüğüne başvurularak alınmış
belge ile; il içi nakilleri ise Bakanlıkça verilen çalışma izninin bir sureti ile yapılır.

b) Sucul omurgalı canlıların nakilleri sırasında türe özgü hareketlerini kısıtlamadan,
uygun havalandırma ve ısı aralıkları temin edilir, gerekirse nakil öncesi sakinleştirilmeleri sağ-
lanır.

c) Taşınacak sucul omurgalı canlıların sağlık durumları, taşınma için yeterli derecede
uygun olmalıdır. Bu durumdan sucul omurgalı canlıları gönderen ve tedarikçi sorumludur.

ç) Sucul omurgalı canlıların nakilleri mümkün olan en kısa zamanda, alanında uzman
kişi ve görevlilerinin kontrolü ve gözetimi altında, çevresel kirletme riski en aza indirilerek
yapılır.

d) Sucul omurgalı canlıların nakilleri sırasında kullanılan tank ve kaplar, bunların or-
tamının sucul omurgalı canlılara, sucul omurgalı canlıların da ortama zarar vermesini engelle-
yecek özellikte olmalıdır.

e) Sucul omurgalı canlıların kurum içi veya üretim tesisinden uygulama laboratuvarına
sevkinde de sağlık ve refahları ile halk sağlığının korunmasına dönük tedbirlerin alınması esastır.

f) Sucul omurgalı canlıların nakillerinden bir veya iki gün öncesinde yemden kesilmesi,
nakil aracında su kalite parametrelerini korumaya yönelik tedbirlerin alınması zorunludur.

(2) Kullanıcı, araştırmaya yetkili ve tedarikçi kuruluşlar genetiği değiştirilmiş sucul
omurgalı canlıların bakımları, barındırılmaları ve nakilleri sırasında kazara başka su ortamlarına
salınımlarını önlemek zorundadır. Kaza durumunda ise olayı vakit geçirmeden Bakanlığa bil-
dirmekle yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kuruluşlar ve Sucul Omurgalı Canlıların Bakım ve Barınması İçin Genel Bölümlerin

Özellikleri, Hayvan Refahı Biriminin Oluşturulması ve Görevleri
Fiziki yapıların standartları
MADDE 8 ‒ (1) Kuruluşlar ve sucul omurgalı canlıların bakım ve barınması için kul-

lanılacak genel bölümlerin fiziki yapılarında aşağıda belirtilen standartların sağlanması zorun-
ludur:

a) Fonksiyonlar ve genel tasarım bakımından;
1) Kuruluşlar tesislerini, bulundurulan türlerin çevresel ve biyolojik gereksinimlerini

dikkate alan uygun bir ortam sağlayacak şekilde ve yetkisi olmayan kişilerin veya çalışmala-
rında kullanacakları sucul omurgalı canlılara zarar verebilecek başka türlerin girişini engelle-
yecek şekilde planlar, inşa eder ve yönetir.

2) Kuruluşlar bina ve ekipmanda oluşabilecek her türlü sorunu giderecek etkin bir prog-
ram uygularlar.

b) Barındırma alanları bakımından;
1) Kuruluşlar, barındırma alanlarıyla ilgili düzenli ve araştırmanın ihtiyaç duyduğu

program kapsamında etkin temizlik ve hijyen standartlarını sağlarlar.
2) Barındırma alanları gerek içinde bulunan sucul omurgalı canlılar tarafından oluştu-

rulabilecek ve gerekse de temizlik sırasında oluşabilecek ağır yıpranma ve aşınmaya dayanıklı
olmalıdır. Barındırma alanları, sucul omurgalı canlıların sağlığı için zararlı olmayacak ve ken-
dilerine zarar vermesine yol açmayacak yapıda olur.
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3) Genetiği değiştirilmiş olanlar aynı tür dahi olsa, diğer türlerle birlikte aynı barındırma
ortamında markalandırmadan bulundurulamaz.

c) Genel ve özel amaçlı prosedür odaları bakımından;
1) Kuruluşlar, basit tanısal testlerin ve ölüm sonrası (post mortem) incelemelerin yapı-

lacağı ve/veya başka bir yerde daha yoğun laboratuvar incelemesine tabi olacak örneklerin alı-
nacağı basit ortam, bakım odası veya barındırma alanına sahip olmalıdır.

2) Kuruluşlar yeni gelen türlerin sağlık durumları belirlenene ve potansiyel sağlık riski
değerlendirilip asgariye indirilene kadar izole edilmelerini sağlayacak karantina alanlarına
sahip olmalıdır. Karantina süresi sucul omurgalı canlılar için en az 21 gündür.

3) Kuruluşa yeni gelen sucul omurgalı canlılar, sorumlu yönetici tarafından gerekli
kontrolleri yapıldıktan sonra karantina bölümüne alınır. Gelen türlerin yem ihtiyaçları öncelikle
giderilir. Taşıma araçları ile tank ve kaplarının uygun bir şekilde dezenfeksiyonu ve gerekli te-
mizlikleri yapılır.

4) Hasta ve yaralı olan türlerin ayrı olarak tutulacağı barındırma alanları bulundurul-
malıdır.

ç) Kuruluş bakımından;
1) Yem odaları veya depoları, yem kalitesinin korunmasını sağlayacak şekilde tasarlanır,

kullanılır ve bakımı yapılır. Bu alanlara zararlı olabilecek her türlü haşerat ve böceklerin gir-
mesini ve barınmasını engelleyecek gerekli tedbirler alınır. Kontamine olabilecek veya sucul
omurgalı canlılar ve personel için zararlı olabilecek malzemeler ayrı yerde depolanır.

2) Kuruluşlar, tıbbi atıkların güvenli bir şekilde elden çıkarılması için gerekli tedbirleri
alır. Tıbbi atıklar, evsel nitelikli atıklardan ayrı olarak sınıflandırılır, toplanır ve taşınır. Genetiği
değiştirilmiş türlerin ölüleri, atıkları ve artıkları yakıldıktan, çevre ve halk sağlığını koruyacak
gerekli önlemler alındıktan sonra kuruluştan uzaklaştırılır. Kuruluşlarda oluşan tıbbi atıkların,
25/1/2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yö-
netmeliğine göre izole, bertaraf ve tahliyesi yapılır.

Uygun çevre ve kontrolünün sağlanması için standartlar
MADDE 9 ‒ (1) Kuruluşlar ve sucul omurgalı canlıların bakım ve barınması için kul-

lanılacak genel bölümlerde uygun çevre ve kontrolünün sağlanması için standartlar aşağıda
yer almaktadır:

a) Havalandırma ve sıcaklık bakımından;
1) Barındırma alanlarının, türe özgü çevresel istekleri karşılayacak ölçütler dâhilinde

olması sağlanır.
2) Barındırma alanlarında sıcaklık, pH ve çözünmüş oksijen değerleri, türün ihtiyaç

duyduğu değerlere uygun olarak sağlanır. Sıcaklık, pH, tuzluluk ve çözünmüş oksijen değer-
lerinin her gün ölçülerek kontrol edilmesi sağlanır.

b) Aydınlatma bakımından;
1) Aydınlatma, çalışma prosedürüne ve türün biyolojik ihtiyaçlarına göre doğal ya da

yapay ışık kullanılarak uygun aydınlık/karanlık döngüsü içerisinde kontrollü olarak yapılır.
Kuruluş bu amaca uygun donanımı sağlar.

2) Aydınlatma, yetiştirme prosedürlerinin yerine getirilmesi ve incelenmesi için gereken
ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olur.

3) Türlere ve yetiştirme prosedürlerine uygun olarak düzenli ışık döngüsü ve ışık şiddeti
sağlanır.

4) Albino canlılar bulundurulduğunda, aydınlatmada ışığa olan duyarlılık dikkate alın-
malıdır.

c) Gürültü düzeyi hayvan refahını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde düzenlenir.
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Bakım ve beslenme için gerekli şartlar
MADDE 10 ‒ (1) Kuruluşlar ve sucul omurgalı canlıların bakım ve barınması için kul-

lanılacak genel bölümlere ilişkin gerekli şartlar aşağıda yer almaktadır:
a) Sağlık bakımından;
1) Kuruluşların, hayvan refahını koruyacak ve bilimsel gereklilikleri karşılayacak, tür-

lerin sağlıklı olmasını sağlayacak belirlenmiş bir stratejisi bulunur. Bu strateji sağlığın düzenli
olarak gözlenmesini ve sağlık bozukluklarıyla mücadele planlarını içerir ve yeni türlerin alın-
ması için sağlık parametrelerini ve prosedürlerini tanımlar.

2) Barındırma alanları en az günde bir kez sorumlu yönetici tarafından kontrol edilir.
Kontrollerde hasta veya yaralı olanlar belirlenir ve gerekli tedbirler alınır.

3) Doğadan alınan sucul omurgalı canlıların yeni ortama alıştırılması, karantinaya alın-
ması, barındırılması, yetiştirilmesi ve bakımı için özel dikkat gösterilir ve uygun önlemler
alınır. Prosedürlerin sonunda serbest bırakılacaksa buna uygun hazırlık yapılır. Serbest bırakma,
söz konusu türlerin yaban hayatında; halk sağlığına, sucul omurgalı canlı sağlığına veya çevreye
zarar oluşturmayacaklarının kesinliği şartıyla yapılır.

4) Türlere çevresel ve biyolojik ihtiyaçlarına uygun yeterli büyüklükte ortam sağlanır.
Stresin azaltılması amacıyla uygun şartlar oluşturulur.

5) Barındırma alanlarının tasarımları ve inşaları, sağlığa zararlı olmayan malzemelerden
ve yaralanmaya yol açmayacak, doğadaki yaşam şartlarına uygun şekilde olur.

b) Beslenme bakımından;
1) Yem içeriği ve sunumu, türün beslenme ve davranış ihtiyaçlarını karşılayacak nite-

likte olur.
2) Yem hammaddelerinin seçimi, üretimi ve kullanımı esnasında; kimyasal, fiziksel ve

mikrobiyolojik kirlenmeyi engelleyecek gerekli önlemler alınır.
3) Ambalaj, nakliye ve depolama; kontaminasyonu, bozunmayı ve tahribi önleyecek

şekilde olur. Yemleme için kullanılan tüm alet ve ekipmanların düzenli olarak temizlikleri ya-
pılır.

4) Bilimsel çalışmalar hariç olmak üzere türlerin rekabet yaratmayacak şekilde beslen-
meleri ve yeme erişebilmeleri sağlanmalıdır.

Hayvan refahı birimi
MADDE 11 – (1) Her üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluşta bir

hayvan refahı birimi kurulması zorunludur.
(2) Üretici, tedarikçi ve araştırmaya yetkili kuruluşlar ile kullanıcı kuruluşlarda hayvan

refahı birimi, biri sucul omurgalı canlıların refahı ve bakımından sorumlu yönetici olmak üzere
en az üç kişiden oluşur.

(3) Birden fazla alanda faaliyet gösteren kuruluşlarda yalnız bir hayvan refahı birimi
kurulması yeterlidir. Bu birim kuruluşun izinli tüm faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görev
yapar.

Hayvan refahı biriminin görevleri
MADDE 12 – (1) Hayvan refahı birimi aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yüküm-

lüdür:
a) Birimde çalışan personele, sucul omurgalı canlıların elde edilmeleri, bakım, barınma

ve kullanımları konularında, hayvanların refahıyla ilgili bilgi vermek.
b) İkame, azaltma ve iyileştirme ilkesinin uygulanması ve bu ilkeyle ilgili teknik ve bi-

limsel gelişmeler hakkında personele bilgi vermek.
c) Kuruluşta barındırılan veya kullanılan sucul omurgalı canlıların refahıyla ilgili olarak

izleme, raporlama ve takip konularında iş akış şemaları oluşturmak ve bunları gözden geçir-
mek.
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ç) Prosedürde kullanılan sucul omurgalı canlılar üzerindeki etkilerini dikkate alarak
projelerin gelişimini ve neticelerini takip etmek ve ikame, azaltma ve iyileştirmeye katkıda bu-
lunabilecek unsurları belirlemek ve tavsiyelerde bulunmak.

(2) Hayvan refahı birimi tarafından verilen herhangi bir tavsiyenin ve o tavsiyeyle ilgili
olarak alınan kararların kayıtlarının en az 3 yıl saklanması ve talep edilmesi halinde denetimle
yetkili Bakanlık temsilcilerine bu kayıtların gösterilmesi zorunludur.

(3) Bakanlık gerektiğinde hayvan refahı birimine ek görevler verebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üretici, Tedarikçi, Kullanıcı ve Araştırmaya Yetkili Kuruluşlarla İlgili
Yetkilendirme ve Diğer Gerekler

Kuruluş izni
MADDE 13 ‒ (1) Deneysel, bilimsel ve eğitsel amaçlar için sucul omurgalı canlı tür-

lerini kullanacak olan gerçek ve tüzel kişilerin izin alması zorunludur. Bu faaliyeti yapacak
olan kuruluşlar, faaliyetlerini sürdürecekleri yerdeki il müdürlüğüne bir dilekçeyle ön izin baş-
vurusunda bulunurlar.

(2) Başvuru dilekçelerinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:
a) Yapılacak faaliyetin üretim, tedarik, kullanım ve araştırma konularının hangilerini

kapsadığı.
b) Faaliyete konu sucul omurgalı canlı grubunun neler olduğu.
c) Faaliyet alanı ile ilgili açıklama raporu.
ç) Planlanan faaliyete başlama tarihi.
d) Kuruluşun yerini belirleyen, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri içeren vaziyet

planı veya hali hazır durumunu gösteren plan.
e) Kuruluşun sucul omurgalı canlı üretim ve araştırma bölümlerini gösteren plan.
(3) İl müdürlükleri tarafından, faaliyetin yapılacağı yerin görülmesi ve başvuruda yer

alan bilgilerin kontrolü amacıyla en az iki kişiden oluşan bir ekip görevlendirilir. Görevlendi-
rilen ekip yaptığı inceleme sonrası tespitlerini ve faaliyetin yapılacağı yere ait fotoğrafları
içeren raporu Genel Müdürlüğe ön izin için gönderir.

(4) Genel Müdürlüğe ulaşan raporların incelenmesi sonrası, talebin uygun görülmesi
halinde 1 yıl süreli ön izin verilir. Bu süre talep edilmesi ve talep gerekçesinin uygun bulunması
halinde Genel Müdürlükçe uzatılabilir.

(5) Bakanlığa bağlı araştırma enstitüsü müdürlükleri bünyelerinde kurulacak ya da açı-
lacak üretici, tedarikçi ve kullanıcı kuruluşlar çalışma izin müracaatlarını Genel Müdürlüğe
yaparlar. Bu enstitülerdeki kuruluşların kuruluş ve çalışma izinleri için oluşturulacak komis-
yonlarda ve kontrollerinde görev alacak olanlar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Çalışma izni
MADDE 14 ‒ (1) Ön izin alan kuruluşlar, çalışma izni almak için aşağıdaki belgeleri

içeren bir dilekçe ile il müdürlüğüne müracaat ederler:
a) Kuruluş sorumlu yöneticisi ile kuruluşta çalışacak olan diğer kişilerin bulundukları

meslek odalarından almış oldukları belgeye istinaden noterden yapılan sözleşmeleri, kamu ku-
rum ve kuruluşlarında çalışacak kamu görevlisi ve işçi statüsündeki personel için ise görev-
lendirme yazısı ve bu personelin diplomalarının kurum amiri tarafından onaylı suretleri.

b) Sucul omurgalı canlıların sağlığı ve refahı amacıyla kuruluşta kullanılacak aletlerin
teknik özellik ve kapasiteleri ile kullanılacak olan kimyasal ve biyolojik madde gibi materyal-
lerin kuruluş yetkilisince onaylı listeleri.

c) Kuruluşta çalışacak uzmanların uzmanlık alanlarına ilişkin belgeler ile sayısını gös-
terir kuruluşça onaylı liste.
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ç) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye müdürlüğünden
alınan belge.

d) Açılması istenen işyeri bir şirket ise şirketin kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu
adı ve ticaret sicil numarası beyanı.

e) Sucul omurgalı canlıların genleri veya genetiği değiştirilmiş sucul omurgalı canlılar
üzerinde araştırma çalışması yapan kuruluşlar için araştırmaya yetkili kuruluş olduğuna dair
belge.

(2) İl müdürlüğüne ulaşan bu belgeler kontrol edilmeleri sonrası Genel Müdürlüğe gön-
derilir.

(3) İl müdürlüklerinden gelen belgelerin ulaşması sonrası Genel Müdürlük, araştırma
enstitüsü ve il müdürlüğünden en az birer kişinin yer alacağı komisyon oluşturur. Komisyonda
görev alacaklar, sorumlu yönetici olabilecek meslek disiplinlerinden olan kişilerden oluşur.

(4) Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon, bu Yönetmelikte yer alan esaslar ve ku-
ruluşun beyanları doğrultusunda yerinde yaptığı inceleme sonucu değerlendirme raporu dü-
zenler.

(5) Değerlendirme raporunda eksiklikler tespit edilmesi halinde kuruluşa bu eksiklik-
lerin giderilmesi için süre tanınır. Bu süre sonunda eksikliğin giderilmesi ve bu durumun il
müdürlüğünce teyit edilmesi gerekir.

(6) Komisyonun inceleme raporunun olumlu olması ya da tespit edilen eksikliklerin
giderildiğinin il müdürlüğünce teyit edilmesi sonrası Genel Müdürlükçe çalışma izni verilerek
Ek-2’deki örneğe uygun izin belgesi düzenlenir.

(7) Çalışma izni, gerçek ve tüzel kişiler adına kuruluşun bulunduğu adrese verilir.
(8) Hangi türlerin üretileceği, kullanılacağı ve tedarik edileceği belirtilerek çalışma izni

almış kuruluşların, farklı sucul omurgalı canlı grubuyla ilgili faaliyette bulunabilmeleri için
faaliyet değişikliğiyle ilgili işlem yaptırmaları zorunludur.

(9) Çalışma izinleri veriliş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. İzin alma nitelik-
lerinin kaybedilmesi durumunda çalışma izni belgesi iptal edilir.

(10) Bir üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluşun yapısında veya
fonksiyonunda sucul omurgalı canlıların refahını olumsuz yönde etkileyecek önemli bir deği-
şiklik meydana gelmesi durumunda, Bakanlık süreye bakılmaksızın çalışma izninin yenilen-
mesini isteyebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Prosedürlerin Amacı ve Prosedürlere İlişkin Genel Hususlar

Prosedürler
MADDE 15 ‒ (1) Prosedürler, minimum sayıda sucul omurgalı canlı kullanılarak ve

minimum derecede ağrı, eziyet, sıkıntı ve kalıcı hasara yol açmayacak güvenilir sonuçlar elde
edilmesini hedefler.

(2) Prosedürler, Bakanlıktan izinli kullanıcı kuruluşlarda gerçekleştirilebilir. Kullanıcı
kuruluş dışında gerçekleştirilecek prosedürler için Bakanlıktan önceden izin alınması zorun-
ludur. Proje yöneticisi tarafından proje özeti, prosedürde kullanılacak türler ve sayısı ile pro-
sedürün uygulanacağı yer hakkında açıklama içeren bilgilerle Bakanlığa izin için müracaat
edilir. Bakanlık gerektiğinde ek bilgi ve belge isteyebilir. Gerektiğinde Bakanlık projenin uy-
gulanacağı yerde sucul omurgalı canlıların sağlığı, halk sağlığı ve hayvan refahına uygunluğu
için inceleme yapar. İzin proje çerçevesinde gerçekleştirilecek prosedürler için verilir ve proje
süresince geçerlidir.

(3) Bakanlık, prosedürlerde kullanılan türlerin korunmasına veya prosedürlerde kulla-
nımının kontrolü ve sınırlandırılmasına ilişkin önlemler alabilir.
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(4) Prosedürün amacına göre yetiştirilen bir sucul omurgalı canlının, prosedürlerde kul-
lanılamaması durumunda doğadan alınan sucul omurgalı canlılar kullanılabilir.

(5) Sucul omurgalı canlıların doğadan yakalanma işi, bu canlılarda engellenmesi müm-
kün acı, eziyet, ıstırap ve kalıcı hasara yol açmayan yöntemler kullanan yetkin kişiler tarafından
gerçekleştirilir. Yakalanma sırasında veya sonrasında, yaralanmış hâlde veya sağlığı bozulmuş
durumda bulunan herhangi bir sucul omurgalı canlı, bir veteriner hekim veya başka bir yetkin
kişi tarafından muayene edilir ve hayvanın acısının asgari düzeye indirilmesi için önlem alınır.
Bilimsel gerekçe varsa, hayvanın acısının asgari düzeye indirilmesi için önlem alma gereğine
istisna getirilebilir.

(6) Yurt dışından getirilecek canlı sucul omurgalı canlılar için 9/6/2015 tarihli ve 29381
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Araştırma Amaçlı Kul-
lanılması ve Yurt İçine Girişi ile Yurt Dışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik kapsamında
gerekli izinler alınır.

Prosedürlerin amacı
MADDE 16 ‒ (1) Prosedürler, sadece aşağıdaki izin verilen amaçlar doğrultusunda

gerçekleştirilir:
a) Temel araştırmalarda.
b) Sucul omurgalı canlılardaki hastalık, rahatsızlık ve diğer anormalliklerden veya bun-

ların etkilerinden kaçınma, bunları önleme, tanı veya tedavide.
c) Sucul omurgalı canlılardaki fizyolojik şartların değerlendirilmesi, belirlenmesi, dü-

zeltilmesi veya modifikasyonunda.
ç) Sucul omurgalı canlıların refahı ile yetiştiriciliği yapılan sucul omurgalı canlıların

üretim şartlarının iyileştirilmesinde.
d) İlaç, aşı, gıda, yem ile diğer maddeler ya da bunların ürünlerinin kalitesinin, etkin-

liğinin ve güvenilirliğinin geliştirilmesi, imalatı veya test edilmesi için (b), (c) ve (ç) bentle-
rindeki amaçlardan herhangi birinde.

e) İnsan ya da hayvanların sağlık veya refahı için doğal çevrenin korunmasında.
f) Türlerin korunmasını amaçlayan araştırmalarda.
g) Mesleki becerilerin elde edilmesi, sürdürülmesi veya geliştirilmesi için yükseköğ-

retimde veya eğitimde.
ğ) Adli tıp araştırmalarında.
Nesli tehlikede olan türler
MADDE 17 ‒ (1) Konuyla ilgili mevzuat ve taraf olunan uluslararası sözleşmeler çer-

çevesinde; nesli tehlike altında olan türlerin, aşağıdaki istisnalar dışında prosedürlerde kulla-
nılmasına izin verilmez:

a) Prosedürlerin, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen
kapsamda olması.

b) Bilimsel gerekçeye istinaden, nesli tehlike altında olan ve korunan canlılardan birinin
kullanılmasının zorunlu olması.

Yöntem seçimi
MADDE 18 ‒ (1) Prosedürler, istenilen sonucu elde etmek için taraf olunan uluslararası

sözleşmeler çerçevesinde canlı sucul omurgalı kullanımını gerektirmeyen başka bir yöntem
veya test stratejisi mevcut olmaması halinde uygulanır.

(2) Prosedürler arasında seçim yaparken, büyük ölçüde aşağıdaki gerekleri yerine ge-
tiren ve tatminkâr sonuç verme olasılığı en yüksek olan prosedür tercih edilir:

a) Minimum sayıda canlı kullanımı.
b) Ağrı, eziyet, sıkıntı ve kalıcı hasar oluşma ihtimali en düşük olan türlerin kullanımı.
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c) En az ağrı, eziyet, sıkıntı ve kalıcı hasar veren prosedürün uygulanması.
(3) Bir prosedürün sonunda ölümün gerçekleşmesi mümkün olduğu ölçüde engellene-

cek ve daha erken sonuç veren ve insani bir son ile yer değiştirilecektir. Son nokta olarak ölü-
mün kaçınılmaz olduğu durumlarda prosedür aşağıdaki şekilde tasarlanır:

a) Mümkün olduğu kadar az sayıda canlının ölümünün sağlanması.
b) Canlının çektiği acının süresini ve yoğunluğunu asgari düzeye indirecek ve mümkün

olduğunca acısız ölüm sağlayacak bir yöntemin kullanılması.
(4) Yöntem seçimiyle ilgili bir uygunsuzluğun Bakanlık denetçileri tarafından tespiti

durumunda bu prosedürün durdurulması için yazılı olarak bildirimde bulunulur.
Anestezi
MADDE 19 ‒ (1) Anestezi kullanımına uygunsuz bir durum olmadıkça, prosedürler

genel veya sınırlı uyuşturma altında yapılır. Gerektiğinde türe özgü ağrı, eziyet ve sıkıntının
asgariye indirilmesine imkân veren analjezi veya başka metotlar kullanılabilir. Şiddetli ağrılara
yol açabilecek ciddi yaralanmaları içeren prosedürler anestezi olmadan uygulanmaz.

(2) Anestezi kullanımının uygun olup olmadığına karar verirken aşağıdaki hususlar dik-
kate alınır:

a) Anestezinin canlı için prosedürden daha travmatik olup olmadığı.
b) Anestezinin prosedürün amacına uygun olup olmadığı.
(3) Canlıların ağrı hissetmesini engellemek amacıyla anestezik veya analjezik dışında

başka bir ilaç verilemez. Aksini gerektirecek bir durumun oluşması halinde, anestetik veya
analjezik rejimin ayrıntıları hakkında bilimsel bir gerekçe sağlanır.

(4) Anestezinin etkisi geçmeye başladığında sıkıntı çeken bir canlı, prosedürün amacına
uygun olması şartıyla, operasyon sırası ve sonrasında analjeziklerle veya başka ağrı kesici yön-
temlerle tedavi edilir.

(5) Prosedür amacına ulaşır ulaşmaz, canlının sıkıntısını en alt düzeye indirmek için
uygun önlem alınır.

Prosedürlerin şiddet sınıflandırması
MADDE 20 ‒ (1) Tüm prosedürler Ek-3’te belirtilen tanımlama kriterleri kullanılarak

vaka bazında düzelmez, hafif, orta veya şiddetli olarak sınıflandırılır.
(2) Yerel etik kurullar istisnai durumlarda ve bilimsel olarak gerekçesi olması kaydıyla,

uzun süreli ve iyileştirilmesi mümkün olmayan şiddetli ağrı, eziyet ve sıkıntı içeren bir prose-
dürün kullanımına izin verebilir.

(3) Yerel etik kurul veya sorumlu yönetici ikinci fıkraya bağlı kalarak, uzun süreli ve
iyileştirilemeyen şiddetli ağrı, eziyet ve sıkıntının söz konusu olduğu prosedürün uygulanmasını
engelleyebilir.

Tekrar kullanım
MADDE 21 ‒ (1) Prosedür şartlarının, üzerinde herhangi bir prosedür uygulanmamış

olan farklı bir canlının kullanılmasına izin verdiği durumlarda daha önce bir ya da birkaç pro-
sedürde kullanılan bir canlının tür özelliklerine bağlı olarak tekrar kullanılması aşağıdaki şart-
lara bağlıdır:

a) Daha önceki prosedürlerin gerçek şiddeti hafif veya orta ise.
b) Sucul omurgalı canlının genel sağlık durumu ve afiyeti tamamen eski haline dön-

müşse.
c) Yeni prosedür hafif, orta veya şiddetli olarak sınıflandırılmışsa.
ç) Canlının ömür boyu deneyimini de dikkate alan uzmanın uygun görüşü mevcutsa.
(2) Şiddetli ağrı, eziyet veya eşdeğerini içeren bir prosedürde birden fazla kullanılma-

ması koşuluyla birinci fıkranın (a) bendindeki sucul omurgalı canlıların tekrar kullanılmasına,
kullanım öncesi muayene edilmesi koşuluyla yerel etik kurullarca izin verilebilir.
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Prosedürlerin tekrarlanmasının önlenmesi
MADDE 22 ‒ (1) Bakanlık, taraf olunan uluslararası mevzuat tarafından tanınan pro-

sedürler kullanılarak oluşturulan verileri halk sağlığı, güvenliği ve çevrenin korunması için o
verilerle ilgili başka prosedürler gerekmedikçe aynı şekilde kabul eder.

Alternatif yaklaşımlar
MADDE 23 ‒ (1) Bakanlık sucul omurgalı canlıların kullanıldığı prosedürlerde elde

edilenlerle aynı veya daha yüksek düzeyde bilgi sağlayabilecek olan ancak sucul omurgalı
canlı kullanımı içermeyen veya daha az sucul omurgalı canlının kullanıldığı veya daha az ağrı
veren prosedürler içeren alternatif yaklaşımların gelişimine ve doğrulanmasına katkıda bulu-
nacak ve bu alanda araştırmayı teşvik etmek için uygun gördüğü diğer adımları atabilir. Kuru-
luşlar aşağıdaki şartları yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Bakanlık, söz konusu doğrulama çalışmalarının yapılması için, uygun uzmanlık sa-
hibi ve kalifiye laboratuvar belirler ve bu laboratuvarla taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde
bilgi paylaşımında bulunabilir.

b) Bakanlıkça belirlenmiş laboratuvar doğrulama çalışmaları için öncelikleri belirleye-
rek taraf olunan uluslararası kuruluşlarla ortak çalışma yürütebilir.

(2) Deneysel amaçlarla sucul omurgalı canlıları kullanmak üzere faaliyet gösteren üre-
tici, kullanıcı, tedarikçi ve araştırmaya yetkili kuruluşlar;

a) Az sayıda sucul omurgalı canlının prosedürlerde kullanıldığı ya da sucul omurgalı
canlıların prosedürlerde kullanılmadığı bir araştırmayı, başvuruda bulunulması halinde des-
teklemekle,

b) Sucul omurgalı canlıların prosedürlerde kullanılmasına alternatif yaklaşımların konu
edildiği en az bir çalışmayı, başvuru yapılması halinde desteklemekle,

c) Deneysel amaçlarla sucul omurgalı canlıların kullanımının nedenlerinin konu edil-
diği, kamuoyunu bilgilendirici en az bir faaliyeti yürütmek ve bir önceki yıla ait bu konuda
yürüttükleri faaliyetleri Ocak ayında Bakanlığa bildirmekle,

yükümlüdür.
(3) Bakanlıkça, doğrulama için önerilen alternatif yaklaşımların düzenleyici bilgisi ve

uygunluğu konularında tavsiyelerde bulunmak üzere tek bir temas noktası görevlendirilir.
Alternatif metot, azaltma ve iyileştirme ilkesi
MADDE 24 ‒ (1) Mümkün olan her durumda prosedür yerine, canlı sucul omurgalı

canlıların kullanılmasını içermeyen ve bilimsel olarak tatminkâr bir yöntem veya test stratejisi
geliştirmek esastır.

(2) Projelerde kullanılan sucul omurgalı canlı sayısını, projenin hedeflerini tehlikeye
düşürmeden minimum düzeye indirmek esastır.

(3) Üretim, bakım ve barınma ile prosedürlerde kullanılan yöntemleri iyileştirmek,
sucul omurgalı canlılarda olası ağrı, eziyet, sıkıntı ve kalıcı hasarı minimum düzeye indirmek
veya ortadan kaldırmak esastır.

(4) Bu maddede belirtilen esaslar 18 inci maddede belirtilen yöntem seçimleri hüküm-
lerine göre uygulanır.

(5) Sucul omurgalı canlıların bakım, barınma ve üretim konuları hariç olmak üzere, bi-
rinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hususların uygulanmasında etik kurullar yetkilidir.

Prosedürün sonu
MADDE 25 ‒ (1) Bir prosedür, o prosedürle ilgili olarak yapılacak gözlemi sonlandı-

rılıyorsa veya yeni genetiği değiştirilmiş sucul omurgalı canlı soylarıyla ilgili olarak bu canlı-
lardan yeni nesil oluşturulamıyorsa ya da sucul omurgalı canlının tekrar yaşayacağı tecrübe
bir iğnenin batırılmasına eşdeğer veya daha fazla ağrı, eziyet, sıkıntı ve kalıcı hasar oluşturu-
yorsa sonlandırılır.

20 Nisan 2019 – Sayı : 30751                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



(2) Prosedürün sonunda, sucul omurgalı canlının yaşamasına ilişkin karar sorumlu yö-
netici tarafından verilir. Prosedür sonunda canlı orta veya şiddetli ağrı, eziyet, sıkıntı ve kalıcı
hasarla yaşamaya devam edecekse öldürülmesine karar verilir.

(3) Bir sucul omurgalı canlının yaşamaya devam etmesi durumunda, sağlık durumuna
uygun bakım ve barınma şartları sağlanır.

Öldürme yöntemleri
MADDE 26 ‒ (1) Kuruluşlar aşağıdaki tedbirleri uygulamakla yükümlüdür:
a) Kuruluşlar sucul omurgalı canlıların en az ağrı, eziyet ve sıkıntı çekerek öldürülme-

sini sağlarlar.
b) Kuruluşlarda bulunan sucul omurgalı canlılar üretici, tedarikçi, araştırmaya yetkili

veya kullanıcı kuruluşun içinde; sorumlu yönetici tarafından veya sorumlu yöneticinin göze-
timinde öldürülür. Öldürme işlemi, yöneticinin veteriner hekim olmaması halinde 29 uncu mad-
denin on üçüncü fıkrasındaki hizmetin alınması suretiyle gerçekleştirilebilir.

c) Sucul omurgalı canlıların öldürülmesinde aşağıda belirtilen uygun öldürme metot-
larından biri uygulanır:

1) Gerekli durumda, önceden sakinleştirici vererek anestezi doz aşımıyla.
2) Sürüngenler dışındakiler özel ekipmanıyla elektroşok tabancası kullanarak.
3) Sürüngenler şok tabancasıyla.
4) Sürüngenler yalnızca deneyimli keskin nişancılar tarafından, saha şartlarında uygun

tüfek, tabanca ve mühimmatlar kullanılarak.
ç) Sorumlu yönetici aşağıdaki durumlarda (c) bendindeki öldürme metoduna istisna

getirebilir:
1) Kullanılacak metodun daha insani olduğunun bilimsel olarak ispatlanması ve bunun

belgelendirilmesi.
2) Bilimsel gerekçeye istinaden, prosedürün amacının belirtilen öldürme yöntemi kul-

lanılarak gerçekleştirilememesi ve bu durumun belgelendirilmesi.
d) Hayvan sağlığı, hayvan refahı, halk sağlığı, halk güvenliği veya çevresel nedenlerle

aciliyet gerektirmesi durumunda, bu fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki yer ve öldürme metoduna
uyulmayabilir.

Organ ve doku paylaşımı
MADDE 27 ‒ (1) Kullanıcı kuruluşlar bünyelerinde daha önce öldürülen sucul omur-

galı canlıların organ ve dokularını diğer kullanıcı kuruluşlarla paylaşabilir. Genetiği değiştiril-
miş sucul omurgalı canlıların organ ve dokularını veren, nakleden ve alan kuruluşlar bu Yö-
netmelik ile Bakanlıkça belirlenmiş usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

ALTINCI BÖLÜM
Personelin Yetki ve Sorumlulukları

Personelin genel yetki ve sorumlulukları
MADDE 28 ‒ (1) Her üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluşta yeterli

sayıda personel bulundurulur.
(2) Kuruluşlarda görev yapan personel hayvan refahı, sucul omurgalı canlıların sağlığı

ve halk sağlığının korunması konularında yeterli eğitim almış olmalıdır.
(3) Sucul omurgalı canlılar üzerinde prosedür uygulayanların aşağıdaki fonksiyonların

herhangi birini yerine getirmeden önce belirtilen bu konularda yeterli eğitim ve öğretim almış
olması şarttır:

a) Sucul omurgalı canlılar üzerinde prosedür uygulamak.
b) Prosedür ve projeleri tasarlamak.
c) Sucul omurgalı canlılara bakmak.
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ç) Sucul omurgalı canlıları öldürmek.
(4) Prosedür ve proje tasarlayan kişilerin üstlendikleri işle ilgili bilimsel bir disiplinde

eğitim almış ve türlere özgün bilgi birikimine sahip olması şarttır. Üçüncü fıkranın (a), (c) veya
(ç) bentlerinde sözü edilen fonksiyonları icra eden kişiler, görevlerini icra etmeden önce gerekli
yetkinliğe ulaşana kadar sorumlu yöneticiler gözetimi altında çalışır.

Sahip, sorumlu yönetici ve diğer personelin özel yetki ve sorumlulukları
MADDE 29 – (1) Her üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluşun bir

sorumlu yönetici istihdam etmesi zorunludur.
(2) Sorumlu yönetici olarak görev yapacaklarda aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Sorumlu yönetici olarak görev yapacakların, sucul omurgalı canlılar üzerinde pro-

sedür uygulama, prosedür ve projeleri tasarlama konularında gerekli eğitimi almış olması şarttır.
Üniversitelerde görev alan sorumlu yönetici ve araştırıcıların doktora derecesine sahip olmaları
durumunda, ayrıca eğitim almaları şartı aranmaz.

b) Sorumlu yönetici olarak görev yapabilmek için sucul omurgalı deney canlıları ko-
nusunda en az iki yıl çalışılmış olunması gereklidir. Ancak Ek-4’te belirtilen konularda eğitim
alınması ve bu eğitimde başarılı olunması durumunda bu gereklilik aranmaz.

(3) Sorumlu yöneticinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Kuruluştaki sucul omurgalı canlıların refah ve bakımını gözetmek.
b) Birimde çalışan personelin kuruluşta barınan türlere ait bilgilere erişimini sağlamak.
c) Personelin yeterli eğitime ve yetkinliğe sahip olmalarını, sürekli eğitilmelerini ve

gerekli yetkinliği gösterene kadar gözetim altında çalışmalarını sağlamak.
ç) Deneysel amaçlarla sucul omurgalı canlıları üretim, kullanım, tedarik ve araştırmaya

yetkili kuruluşlarda; gelen, üretilen, satılan, deneyde kullanılan, ölen veya nakledilen sucul
omurgalı canlıların türü, ırkı, cinsi, geliş, doğum, ölüm, satış, nakil tarihleri, uygulanan işlemler,
satın almak veya kullanmak amacı ile başvuran şahsın isim ve adresi ile sucul omurgalı canlı-
ların akıbetlerinin kayıtlarını yapmak veya yaptırmak.

d) Denetim defterini muhafaza etmek ve Bakanlık tarafından belirlenen bilgi ve belge-
leri istenildiği takdirde ilgililere göstermek.

e) Kuruluşun genel temizlik ve bakımı ile çalışma, plan ve programını, acil eylem pla-
nını hazırlamak.

(4) Sorumlu yönetici, kuruluşun bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermesi,
çalışan personelin sağlığının korunması, oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına za-
rar vermesini önleyecek doğru tedbirlerin alınmasından işverenle birlikte sorumludur.

(5) Kuruluşlardaki sorumlu yöneticiler başka bir işte çalışamaz ve çalışmaya zorlana-
maz. Fakat yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları ile araştırma enstitülerinde ida-
rece görevlendirilen kişiler sorumlu yönetici olarak görevlendirilebilir.

(6) Kuruluşlar, sorumlu yöneticilerine işlerini yürütebilmesi ve diğer personele eğitim
vermesi veya toplantı yapabilmesi için yeterli büyüklükte oda ya da odalar sağlamakla yüküm-
lüdür.

(7) Görevinden ayrılan sorumlu yönetici, görevden ayrılışından itibaren en geç on beş
gün içerisinde bir dilekçe ile durumu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

(8) Sorumlu yöneticinin görevden ayrılması durumunda en geç bir ay içerisinde kuru-
luşların yeni bir sorumlu yönetici ataması zorunludur.

(9) Projenin genel uygulanışından ve proje yetkisine uyumundan sorumlu olan kişiler
aşağıda belirtilen konularda sorumlu yönetici ile birlikte sorumludur:

a) Bir prosedür sırasında sucul omurgalı bir canlıya gereksiz şekilde verilen ağrı, eziyet,
sıkıntı veya kalıcı hasarın durdurulması.
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b) Projelerin izin verilmiş prosedüre uygun olarak yapılmasından, prosedür uygulayan-
ların prosedüre uymaması durumunda düzeltme için gerekli önlemlerin alınması ve kayda ge-
çirilmesi, durumun Bakanlıkça onaylanmış kullanıcı kuruluş bünyesindeki yerel etik kurula ve
gerektiğinde Bakanlığa bildirilmesi.

(10) Kuruluşun sahibi, hayvan refahı, sucul omurgalı canlıların sağlığı ve halk sağlığının
korunması amacıyla sorumlu yönetici ve diğer personelin görevlerini yerine getirmesinde kul-
lanacağı her türlü araç, gereç ve imkânları sağlamak ve işlerin yürütülmesi için yeterli personel
istihdam etmekle yükümlüdür.

(11) Bir şekilde genetik yapıları değiştirilmiş gen aktarımlı, nakavt gibi sucul omurgalı
canlıların bulunduğu araştırmaya yetkili, üretici ve kullanıcı kuruluşlarda genetik konusunda
eğitim görmüş ve ayrıca bu konuda uzmanlık, yüksek lisans veya doktora yapmış sorumlu yö-
neticilik için aranan lisans eğitimlerinden mezun olmuşların görevlendirilmesi zorunludur.

(12) Mikrobiyolojik özelliklerinden dolayı özel bakım gerektiren germfree, patojen ari,
spesifik patojen free ve benzeri sucul omurgalı canlıların bulunduğu üretici ve kullanıcı kuru-
luşlarda mikrobiyoloji konusunda eğitim görmüş ve ayrıca bu konuda uzmanlık, yüksek lisans
veya doktora yapmış sorumlu yöneticilik için aranan lisans eğitimlerinden mezun olmuş uz-
manların görevlendirilmesi zorunludur.

(13) Üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluşlar ihtiyaç olması duru-
munda veteriner hekim hizmeti alır. Bu hizmet, sucul omurgalı canlıların sağlığı, tedavisi ve
öldürülmesi ile halk sağlığının korunması gibi işlemleri kapsar. Bu hizmet için yükseköğretim
kurumlarında, veteriner hekim lisanslı öğretim elemanları görevlendirilebilir.

(14) Kuruluşlar birinci, on birinci, on ikinci ve on üçüncü fıkralarda belirtilen personel
değişikliklerini bulundukları ildeki il müdürlüğüne; il müdürlükleri de kendilerine ulaşan per-
sonel değişikliklerini Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

YEDİNCİ BÖLÜM
Bilgilendirme, Kayıtlar, İşaretleme ve Kimliklendirme

Bilgilendirme ve kayıtlar
MADDE 30 ‒ (1) Kuruluşlar, Bakanlık tarafından istenilen bilgileri istenilen sıklık ve

süre içerisinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. Herhangi bir yerde gerçekleştirilen prosedürler
hakkında, o prosedürlerden sorumlu gerçek veya tüzel kişinin izni olmaksızın, kamuoyuna her-
hangi bir şekilde açıklamada bulunulamaz, bilgi verilemez. Gerekli görüldüğü takdirde Ba-
kanlık veya Bakanlıkça tayin edilecek gerçek veya tüzel kişiler tarafından kamuoyuna açıkla-
mada bulunulabilir. Kuruluşlardan elde edilen bilgiler Bakanlık tarafından yayınlanarak kul-
lanıma sunulabilir. Bu durum kişilerin mülkiyet haklarına halel getirmeden ve gizlilik gerektiren
bilgilerin saklı kalmasına özen gösterilerek gerçekleştirilir.

(2) Üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluşların sucul omurgalı can-
lılarla ilgili kayıtları tutmaları zorunludur. Deneysel amaçlarla sucul omurgalı canlı üreten, kul-
lanan veya tedarik eden kuruluşlar bir önceki yıla ait bilgileri içeren formları her yılın Ocak
ayında il müdürlüğüne teslim ederler. Bu amaçla üretici ve araştırmaya yetkili kuruluşlar Ek-5’te,
tedarikçi kuruluşlar Ek-6’da ve kullanıcı kuruluşlar Ek-7’de yer alan formları kullanır. İl mü-
dürlükleri bu belgeleri Ocak ayı sonunda Bakanlığa gönderir. Bakanlık bu belgelere yenilerini
ekleyebilir, istenme sıklığını ve istenilen belgelerin içeriğini değiştirebilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen kayıtlar üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili
kuruluşlarda en az 5 yıl süreyle saklanır.

(4) Bakanlıkça uygun veri tabanının oluşturulması durumunda kuruluşlara ait bilgiler
bu veri tabanına kaydedilir. Veri tabanına kayıtla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
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İşaretleme ve kimliklendirme
MADDE 31 – (1) Sucul omurgalı canlıların tanınmalarını ve ayırt edilmelerini sağla-

mak amacıyla işaretleme ve kimliklendirme yapılması esastır. Sucul omurgalı canlıların bu-
lunduğu barındırma alanları üzerinde sucul omurgalı canlıların türünü, sayısını, mümkün ol-
duğu durumlarda cinsiyetlerini, yaşlarını, prosedürde kullanılmaları halinde bunun başlama ve
bitiş tarihlerini gösterir bilgileri içerir tanıtım kartları yer alır.

(2) İşaretlemenin mümkün olmadığı durumlarda üretici, tedarikçi ve kullanıcı araştır-
maya yetkili kuruluşlar sucul omurgalı canlıların işaretlenmemesinin nedenlerini denetime ge-
len Bakanlık temsilcilerine bildirmekle yükümlüdür. Denetçiler işaretlenmeme nedenini sucul
omurgalı canlının sağlık ve refahını da dikkate alarak ikna edici bulmamaları durumunda işa-
retlenmenin yapılması için süre vererek kuruluş yetkililerini uyarır.

(3) Deneysel amaçlarla kullanılan sucul omurgalı canlıların işaretlenmesi için kuyruk,
solungaç veya herhangi bir organının kesilmesi işaretleme veya bir yöntem olarak kabul edi-
lemez.

(4) Tüm genetiği değiştirilmiş sucul omurgalı canlılara daimi bir bireysel kimlik işareti
yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Denetimler, İzinlerin İptali, Kapatma, Değişiklik ve İlaveler

Denetimler ve kriterleri
MADDE 32 ‒ (1) Üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluşlar, tesisin

ve faaliyetlerin mevzuat hükümlerine uygunluğunun tespiti için Bakanlık görevlilerince düzenli
aralıklarla denetlenir.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlıktan çalışma izni almış kuruluş-
ların denetimleri risk analizine göre yapılır. Risk analizinde aşağıdaki kriterler ve gerektiğinde
Bakanlıkça belirlenmiş ek kriterler dikkate alınır:

a) Barındırılan sucul omurgalı canlı sayısı ve türleri.
b) Üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluşların mevzuat hükümlerine

uyma sicili.
c) Söz konusu kullanıcı kuruluş tarafından gerçekleştirilen proje sayı ve türleri.
ç) Bu Yönetmeliğe uyulmadığına dair herhangi bir bilgi ve belge.
(3) Denetimlerin en az %50’si önceden haber verilmeksizin yapılır.
(4) Denetleme kayıtlarının en az 5 yıl süreyle saklanması zorunludur.
(5) Bakanlık gerek gördüğünde yaptığı denetimlerle ilgili bilgileri taraf olunan uluslar-

arası kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir. Bu kurum ve kuruluşların önerilerini dikkate alabilir.
(6) Risk analizi ve risk değerlendirmesiyle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Kapatma, değişiklik ve ilaveler
MADDE 33 ‒ (1) Çalışma izni almış kuruluşlarda; Bakanlığın izni olmadan herhangi

bir değişiklik ile kısmen veya tamamen yenileme yapılması, üretim kapasitesinin artırılması
veya azaltılması, yeni bazı sucul omurgalı canlı türlerini veya suşlarını üretme maksadıyla yeni
üniteler açılması yasaktır. Bakanlık bu gibi değişikliklere izin vermek için bu Yönetmelikte
geçen bilgi ve belgeleri tekrar isteyebilir.

(2) Verilen çalışma izni; üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişi adı, adresi ve faaliyet alanı
için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde çalışma izni geçerliliğini kaybeder.

(3) Kuruluşun sahibi tarafından kapatılması, sahip veya unvan değiştirilmesi hallerinde,
durum en az bir ay önceden Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere, il müdürlüğüne verilen mü-
racaat dilekçesiyle bildirilir. Dilekçe ekinde Bakanlığa gönderilmek üzere değişiklikler ile ilgili
bilgi ve belgeler bulunur. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, yeni sahip ve unvan
üzerinden, eski çalışma izni iptal edilerek yeni çalışma izni verilir. Gerekli görülmesi duru-
munda kuruluş mahallinde incelenir.
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İdari yaptırımlar

MADDE 34 ‒ (1) Çalışma izni almamış veya çalışma izni alma niteliklerini kaybet-
mesinden dolayı çalışma izni belgesi iptal edilen ve kuruluşlarında Bakanlıkça istenilen kayıt-
ları tutmayan üretici ve tedarikçi kuruluş yetkililerine 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası verilir.

(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde hayvan refahının sağlanması amacıyla, sucul omurgalı
canlıların barınma, bakım, beslenme, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılamayan, sorumluluk-
larındaki sucul omurgalı canlıların insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerinde oluşturabilecekleri
olumsuz etkilere karşı gerekli önlemleri almayan kuruluşların sahipleri veya bakımından so-
rumlu kişiler ile nakillerle ilgili esaslara aykırı hareket edenlere 5996 sayılı Kanunun 36 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası verilir.

(3) Canlı sucul omurgalı canlıların sevklerinde, nakil ile ilgili şartlara ve bunlara ilişkin
işlemlere aykırı hareket edenler hakkında 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fık-
rasının (f) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası verilir.

(4) Kuruluşlarındaki sucul omurgalı canlıların kayıtlarını yaptırmayan veya kuruluşla-
rındaki sucul omurgalı canlıları kimliklendirmeyenler hakkında 5996 sayılı Kanunun 36 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası verilir.

(5) İzin almadan faaliyet gösteren kullanıcı kuruluşların tespiti veya çalışma izni almış
kuruluşun izin alma şartlarını kaybetmesi nedeniyle çalışma izin belgesinin iptal edilmesi du-
rumunda bu kuruluşlar gerekli yasal işlemin yapılması için Genel Müdürlüğe bildirilir.

(6) Genetiği değiştirilmiş sucul omurgalı canlıların bilimsel amaç dışında üretimi, onay
alınmaksızın piyasaya sürülmesi, kullanılması veya kullandırılması, amaç ve alan dışında kul-
lanımı, insan veya hayvanlar için gıda veya yem olarak piyasaya sürülmesi, gerekli tedbirler
alınmadan sevk edilmesi, canlı veya ölüleri ile atık ve artıklarının çevreye bırakılması yasaktır.
Belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenler hakkında 5977 sayılı Kanun çerçevesinde
işlem yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik, Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların Korun-
masına Dair 22/10/2010 tarihli ve 2010/63/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi
dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Çalışma izinli kuruluşlarda izinlerin geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (1) 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına
Dair Yönetmelik kapsamında çalışma izni almış sucul omurgalı canlılara yönelik faaliyet gös-
teren kuruluşların izinleri, bu Yönetmelik kapsamında izin talep etmemeleri halinde, süreleri
sonuna kadar geçerlidir. Bu kuruluşların, çalışma izin süreleri sonunda bu Yönetmelikte belir-
tilen hususlara uygunluk sağlayarak yeniden izin almaları zorunludur.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASINDA ARACILIK FAALİYETLERİ İLE

ARACILARIN GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Borsada faaliyet gösteren aracıların yetki-

lendirilmesi, faaliyetleri, gözetimi ve denetimine dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektronik ürün senedi ve elektronik ürün senetlerine

dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin Borsada alım satımına aracılık edilmesi, aracıların yetki-
lendirilmesi, bu yetkinin askıya alınması ve iptali, aracıların gözetim ve denetimi ile aracılık
hizmetlerine dair diğer işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 53 üncü maddesinin on üçüncü fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aracı: Bu Yönetmelik kapsamında Borsada aracılık yapmaya yetkili olan ürün piya-

sası aracı kurumunu,
b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
c) Borsa: Elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem

sözleşmelerinin işlem gördüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsasını,
ç) Borsa yönergeleri: Borsanın işleyiş esaslarını düzenleyen, Bakanlık ve Sermaye Pi-

yasası Kurulunun uygun görüşü alınarak Borsa Yönetim Kurulunca hazırlanan ve yürürlüğe
konulan yönergeleri,

d) Elektronik kayıt kuralları: Elektronik ürün senetlerinin oluşturulmasına, bu senetlere
bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemlerin ilgili taraflar itibarıyla kayden izlenmesine ilişkin
EKK’nın önerisi üzerine Bakanlıkça belirlenen usul ve esasları,

e) Elektronik Kayıt Kuruluşu (EKK): Elektronik ürün senetlerinin oluşturulmasını sağ-
lamak, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemleri ilgili taraflar itibarıyla kayden
izlemek amacıyla Bakanlıktan lisans almış anonim şirketi,

f) Elektronik ürün senedi (ELÜS): Lisanslı depo işletmesince, elektronik kayıt kural-
larına uygun olarak oluşturulan elektronik kaydı,

g) Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar
ve Borsalar Kanununu,

ğ) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
h) Lisanslı depo işletmesi: Tarım ürünlerinin depolanmasıyla iştigal eden ve 10/2/2005

tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında geçerli bir lisans
belgesine sahip anonim şirketi,

ı) Sermaye piyasası aracı kurumu: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu uyarınca Kurul tarafından yetkilendirilen aracı kurumları,

i) Vadeli işlem sözleşmesi: Satıcının satılan ürünü veya mevzuata uygun olarak ürünü
temsilen çıkarılan senetleri belli bir vade sonunda devir ve teslim etmeyi, alıcının ise ürün be-
delini belli bir vade sonunda ödemeyi taahhüt ettiği alım satıma ilişkin sözleşmeyi,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Aracılara Faaliyet İzni Verilmesi ile Esas Sözleşme

ve Ortaklık Yapısı Değişikliği

Faaliyet izni için aranan şartlar
MADDE 5 – (1) Borsada aracılık yapılabilmesi için Bakanlıktan faaliyet izni alınır.

Faaliyet izni talebinde bulunanın;
a) Anonim şirket şeklinde kurulması,
b) Paylarının yarısından fazlasının bir veya birden fazla ticaret borsasına ait olması,
c) Paylarının tamamının nama yazılı olması,
ç) Asgari 1 milyon TL sermayeye sahip olması,
d) Şirket esas sözleşmesinin amaç ve konu bölümünde bu Yönetmelik hükümleri çer-

çevesinde Borsada ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yönelik aracılık faa-
liyetinde bulunulmasına dair hükmün yer alması,

e) Şirkette pay sahibi gerçek kişilerin, pay sahibi ticaret şirketlerinin gerçek kişi tem-
silcilerinin, şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve genel müdürünün 10 uncu maddede belirtilen
şartları haiz olması,

f) Bakanlıkça belirlenen diğer şartları taşıması,
gerekir.
(2) Sermaye piyasası aracı kurumları bu madde kapsamında kurulacak olan şirkete ortak

olabilir ve/veya Bakanlıktan faaliyet izni alan aracılarla içeriği Borsa tarafından belirlenecek
bir stratejik işbirliği anlaşması yapabilir.

Faaliyet izni için aranılan belgeler
MADDE 6 – (1) Faaliyet izni almak için dilekçe ile Bakanlığa başvuruda bulunulur.

Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir:
a) Şirket esas sözleşmesinin üç nüshası.
b) Pay sahibi ticaret şirketlerinin serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali mü-

şavirler veya bağımsız denetim kuruluşlarınca onaylanan son bir yıla ait finansal tabloları.
c) Pay sahibi gerçek kişiler ile pay sahibi ticaret şirketlerinin gerçek kişi temsilcilerinin

10 uncu maddede belirtilen şartları haiz olduklarına dair beyanları.
ç) Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürünün 10 uncu maddede belirtilen

şartları haiz olduklarına dair beyanları.
d) Personelin isim, unvan ve eğitim durumlarını gösteren liste ile görev ve sorumlu-

luklarının yer aldığı iş tanımları.
Faaliyet izninin verilmesi
MADDE 7 – (1) Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda 5 inci maddede öngö-

rülen şartları taşıyan ve 6 ncı maddede belirtilen belgeleri ibraz eden şirketlere, faaliyet iznini
gösteren bir yetki belgesi verilir.

(2) Aracılar Borsaya üye olmadan faaliyete başlayamaz.
Esas sözleşme ve ortaklık yapısı değişikliği
MADDE 8 – (1) Aracıların esas sözleşme değişiklikleri Bakanlık iznine tabidir.
(2) Şirketin ortakları arasında yapılan pay devirleri hariç olmak üzere tüm pay devirleri

Bakanlık iznine tabidir. Her durumda, şirket paylarının yarısından fazlasının bir veya birden
fazla ticaret borsasına ait olması gerekir. Pay devirlerinde, payları devralacak gerçek kişilerde
ve tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinde 10 uncu maddede sayılan şartlar aranır.

Şube açılması
MADDE 9 – (1) Aracılar, Borsanın uygun görüşü ve Bakanlık izni ile şube açabilir.
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Pay sahipleri ve yöneticilerde aranan genel şartlar
MADDE 10 – (1) Şirkette pay sahibi gerçek kişilerin, pay sahibi ticaret şirketlerinin

gerçek kişi temsilcilerinin, şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve genel müdürünün;
a) Kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında iflas veya iflasın erte-

lenmesi kararı verilmemiş ve konkordato ilân edilmemiş olması,
b) Faaliyet izni iptal edilmiş aracılarda bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu

bulunan kişilerden olmamaları,
c) Borsanın ve sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli

taşların işlem gördüğü borsaların üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda, bu mü-
eyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmamaları,

ç) Kanun, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanun ve ödünç para verme işleri hak-
kında mevzuat ile Sermaye Piyasası Kanununa aykırılıktan dolayı hükümlülüklerinin bulun-
maması,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-
leli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme,
bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız
mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,

e) Mali ve ticari itibar bakımından engel bir durumunun bulunmaması,
gerekir.
(2) Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi olarak atanması halinde birinci fıkradaki şartlar

tüzel kişi adına hareket etmek üzere tescil edilmiş gerçek kişiler için de aranır.
Personele ilişkin şartlar
MADDE 11 – (1) Aracıların merkez ve şubelerinde yönetici ve uzman statüsünde bu-

lunan personelin 10 uncu maddedeki şartları taşımaları ve üniversitelerin en az dört yıllık lisans
düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

(2) Borsa tarafından aracı kurum personelinin yürütecekleri faaliyetlere göre farklı eği-
tim ve mesleki tecrübe şartları aranabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aracıların Faaliyetleri, Yükümlülükleri ve Yapamayacakları İş ve İşlemler

Aracılık faaliyeti
MADDE 12 – (1) Aracılık faaliyeti, müşterilerin ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem

sözleşmelerine ilişkin alım veya satım emirlerinin müşteri adına ve hesabına aracılar tarafından
Borsaya iletilmek suretiyle gerçekleştirilmesini ifade eder.

(2) Aracıların, müşterilerin alım ve satım emirlerini Borsaya iletmeleri ve Borsada ger-
çekleştirecekleri diğer iş ve işlemler Borsa yönergeleri ile düzenlenir.

(3) Aracılar, aracılık faaliyeti kapsamında fiziki ve/veya elektronik ortamda emir kabul
edebilirler.

Aracılık faaliyetine ilişkin genel ilke ve esaslar
MADDE 13 – (1) Aracılar, hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesi sırasında aşağıdaki ilke

ve esaslara uyar:
a) Faaliyetlerini müşteriyle imzalanan sözleşmede belirtilen esaslar, müşteri emrini en

iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü ile özen ve sadakat borcu çerçevesinde yürütür.
b) Faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında basiretli bir tacir gibi davranır, işin gerektirdiği

mesleki dikkat ve özeni gösterir ve bu kapsamda gerekli önlemleri alır.

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                 20 Nisan 2019 – Sayı : 30751



c) Faaliyetlerini sürdürmeleri için sahip oldukları kaynakları etkin bir biçimde kullanır.
ç) Müşterileriyle olan ilişkilerinde müşteriyi ilgilendiren tüm konularda yeterli bilgi-

lendirme ve şeffaflığı sağlar.
d) Müşteri emirlerinin gizliliğini korur, müşteriye ait emir bilgilerini herhangi bir üçün-

cü şahsa, müşteri aleyhine ve üçüncü şahıs lehine müşterinin bilgisi ve rızası olmaksızın akta-
ramaz.

e) Faaliyetlerine ilişkin yapacakları her türlü bilgilendirme, yayın, ilan, reklam veya
duyuruda objektif davranır.

f) Faaliyetlerinin icrası sırasında müşterilerin fiyat, miktar ve benzeri hususlardaki ter-
cihlerini göz önüne alarak emir gerçekleştirme politikası çerçevesinde müşteri için mümkün
olan en iyi sonucu verecek şekilde emirleri yerine getirir.

Aracıların yükümlülükleri
MADDE 14 – (1) Aracılar, müşterileriyle işlem yapmaya başlamadan önce, sunulacak

hizmete ilişkin yazılı bir sözleşme yapar. Sözleşmeler, müteselsil sıra numaralı ve en az iki
nüsha olarak düzenlenir ve bir örneği müşteriye verilir. Sözleşmelerde mevzuata aykırı hü-
kümler ile müşterilerin haklarını ciddi şekilde zedeleyici ve aracılar lehine tek taraflı olağanüstü
haklar sağlayan ve emirlerin ispatının müşteriye yüklenmesine ilişkin hükümlere yer verilmez.

(2) Aracılar, birinci fıkrada belirtilen sözleşme imzalanmadan önce müşterilerine ELÜS
ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin gerçekleştirilen işlemlere dair genel risk-
leri yalın ve anlaşılır şekilde açıklamak, bu hususların okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan
almak ve bir örneğini müşteriye vermek zorundadır. Bu fıkra kapsamındaki açıklamaların ya-
pıldığına dair ispat yükü aracılara aittir.

(3) Sözleşme imzalanan her müşteriye ayrı bir müşteri numarası tahsis edilir. Bir müş-
teriye verilmiş olan müşteri numarası, sözleşmenin sona erme tarihi üzerinden 10 yıl geçme-
dikçe başka bir müşteriye verilemez.

(4) Aracılar, aracılık faaliyetleri ile şirketi tanıtıcı bilgileri içeren bir internet sitesi aç-
mak zorundadır. İnternet sitesinde asgari olarak;

a) ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin tanıtıcı bilgilere,
b) Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşullarına,
c) Emir iletimine ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin bilgilere,
ç) Elektronik ortamda müşteriler tarafından yapılabilecek işlemler ile müşteriye elektronik

ortamda yapılacak bildirimlere ilişkin esaslara,
d) Borsa ve piyasa bilgilerine,
e) Bakanlık tarafından gerekli görülecek diğer hususlara,
yer verilmesi zorunludur.
(5) Müşteriyle yapılan sözleşmeler ile aracılık faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen

tüm kayıt ve belgelerin 10 yıl süre ile aracılar tarafından saklanması, olağanüstü haller ve afetler
için güvenli bir şekilde yedeklenmesi gerekir. Ses kayıtları için saklama süresi 3 yıldır. Sak-
lanması gereken belge ve kayıtlardan ihtilaflı olanların süre ile sınırlı olmaksızın ihtilaf kesin
olarak sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur.

(6) Aracılar ve şubeleri 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde tutmak zorunda
oldukları defter ve kayıtları usulüne ve gerçeğe uygun şekilde tutar, belgeleri düzenler ve ara-
cılık faaliyetlerine ilişkin muhasebe kayıt, belge ve işlemlerinde Borsa yönergelerine uyar.

(7) Aracıların kullanacakları bilgi işlem altyapısının, tüm emirlerin alınış zamanına göre
sıralanmasına imkân verecek nitelikte olması gerekir. Aracılar, bilgi işlem altyapılarının, red-
dedilen, gerçekleşmeyen, iptal edilen ve değiştirilen emirler de dâhil olmak üzere gerçekleşti-
rilen tüm işlemlere ilişkin tarih, zaman, miktar, fiyat ve diğer tüm unsurları gösterecek şekilde
müşterilere yansıtılan tüm fiyat bilgilerini anlık olarak kaydetmesini sağlamakla yükümlüdür.
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Aracıların yapamayacakları iş ve işlemler
MADDE 15 – (1) Aracılar, aracılık faaliyeti dışında hiçbir ticari, sınai ve zirai faaliyette

bulunamaz.
(2) Aracılar, Bankacılık Kanununda tanımlandığı üzere mevduat veya katılım fonu top-

layamaz, mevduat veya katılım fonu toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamaz.
(3) Aracılar, müşterilerine ait ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmeleri üze-

rinde hak ve yetkileri olmaksızın kendileri veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir tasarrufta
bulunamaz.

(4) Aracılar, çalışanlarına ve müşterilerine olağan müşteri-aracı ilişkisi dışındaki im-
kânlardan yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlaya-
maz.

(5) Aracılar, müşterilerin hak ve yararlarını zedeleyici işlemlerde bulunamaz, iyi niyet
kurallarına aykırı hareket edemez, piyasa hakkındaki bilgisizlik ya da tecrübesizliklerinden ya-
rarlanıp müşterilerin alım-satım kararlarını etkileyerek üçüncü kişiler veya kendi lehlerine ka-
zanç sağlayamaz.

(6) Aracılar, herhangi bir şekilde gelirlerini artırmak amacıyla müşterilerin gereksiz
ve/veya aşırı miktarda alım-satım yapmalarına ortam hazırlayamaz, müşterilerin işlemleri ne-
deniyle ortaya çıkan zararların telafi edilmesi, işlem yapması veya belirli bir gruba dahil edil-
mesi amacıyla müşterilere kaynak sağlayamaz, müşterileri bu amaçla yönlendiremez ve müşteri
talimatı olmaksızın müşteri hesabına işlem yapamaz.

(7) Aracılar, adli ve idari her türlü inceleme ve soruşturma kapsamında yetkililere bilgi
verilmesi durumları dışında müşteri sırlarını açıklayamaz ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü
kişilerin menfaatine kullanamaz.

(8) Aracılar, yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgilere dayalı ve müşterilerin tecrübe veya
bilgi noksanlıklarını istismar edici, mutlak getiri ve/veya zarara karşı garanti taahhüdü içeren
yayın, ilan, duyuru ve reklam yapamaz, diğer yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunamaz.

(9) Aracılar, ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmelerini kendi nam ve hesap-
larına alıp satamaz.

(10) Aracılar, yöneticileri ve şubeleri dâhil tüm çalışanları aracılığıyla müşterilerinden
ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmelerine alım satım emri verme ve diğer belgeleri
imzalama, nakit ve ELÜS yatırma ve çekme, virman işlemi yapma gibi geniş yetkiler içeren
vekâletname alarak veya bu sonucu doğuracak şekilde ya da müşterinin bu yöndeki sözlü yet-
kisine istinaden müşteri adına veya hesabına işlem yapamaz.

(11) Aracılar, müşteri talebi doğrultusunda veya müşteri talebi olmaksızın ELÜS ve
ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmeleri hakkında, belli bir kişiye veya mali durumları, risk
ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olarak yönlendirici nitelikte yorum ve
tavsiyelerde bulunamaz. Bunun haricinde aracılar tarafından, belli bir kişiye veya mali durum-
ları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olmamak kaydıyla, ELÜS ve
ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmeleri hakkında, müşterilere veya dağıtım kanallarına yö-
nelik olarak hazırlanan ve ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin mevcut veya
gelecekteki fiyat ya da değerlerine ilişkin yorum da dâhil, açıkça veya zımnen bir yatırım stra-
tejisini öneren veya tavsiye eden yönlendirici nitelikteki her türlü araştırma veya diğer bilgi
sunulması faaliyeti ile müşterilere veya dağıtım kanallarına sunulan bilgilerin müşteri ile birebir
paylaşılması ve ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ile piyasa eğilimleri hak-
kında yönlendirici nitelikte olmayan yazılı veya sözlü bilgi sunulması bu kapsamda sayılmaz.
Ancak sunulan bilgilerin tarafsız ve dürüst olması, belli bir kişi veya grubun ihtiyaçlarının kar-
şılanması amacını taşımaması gerekir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Aracıların Gözetimi, Denetimi ve Uygulanacak Yaptırımlar

Aracıların gözetimi ve denetimi
MADDE 16 – (1) Aracıların yeterlilik şartları ile bu Yönetmelik kapsamındaki her türlü

işlem, hesap, kayıt ve defterleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.
(2) Bakanlık gerekli gördüğünde mali konularda bağımsız denetim kuruluşlarına da de-

netim yaptırabilir.
(3) Bakanlık aracıların gözetim ve denetim faaliyetleri sırasında, inceleme yapmak su-

retiyle, söz konusu inceleme sonuçları kapsamında ihtiyaç duyulması halinde Kurulun görev
ve yetki alanına giren konularda, Kuruldan yardımcı olmasını talep edebilir.

(4) Aracılar, denetim elemanlarının iş yerlerine girmesine engel olmamaya, defter, belge
ve kayıtlarını gizli de olsa göstermeye, incelenmesine yardımcı olmaya, istenilen bilgileri ek-
siksiz ve gerçeğe uygun olarak vermeye ve diğer her türlü yardımı ve kolaylığı göstermeye
mecburdur.

Uygulanacak yaptırımlar ve alınacak tedbirler
MADDE 17 – (1) Bakanlık, aracıların bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata aykırı

hareket etmesi veya Borsada işlem yapanların haklarının ve kamu menfaatinin korunmasının
gerektiği hallerde ya da olağan dışı menfi gelişmelerde, bu durumların mahiyet ve önemini
göz önüne alarak; aracıları uyarmaya, talimat vermeye, süre vererek eksikliklerin giderilmesini
talep etmeye, aracıların faaliyet iznini en fazla 6 aya kadar askıya almaya, faaliyet iznini iptal
etmeye ve diğer her türlü tedbiri almaya görevli ve yetkilidir.

(2) Aracıların faaliyet izinlerinin iptal edilmesine ilişkin Bakanlık kararının kendilerine
bildirildiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde sona erme kararı almaları veya esas sözleşme-
lerini bu Yönetmelik kapsamındaki aracılık faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmeleri
zorunludur. Bu değişikliklerin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, ilanı izleyen 10 iş
günü içinde Bakanlığa gönderilir.

Bildirim
MADDE 18 – (1) Bakanlıkça faaliyet izni askıya alınan, askı hâli kaldırılan veya faa-

liyet izni iptal edilen aracılar derhal Borsaya bildirilir.
(2) Faaliyet izni askıya alınan aracıların Borsadaki işlemleri askı süresince durdurulur.

Faaliyet izni iptal edilen aracılar Borsa tarafından üyelikten çıkarılır. Borsa tarafından aracıların
müşterilerinin hak ve menfaatlerini koruyucu tedbirler alınır.

(3) Borsa tarafından üyelikten kesin veya geçici olarak çıkarılan aracılar derhal Bakan-
lığa bildirilir. Bu durumda aracıların faaliyet izni Bakanlık tarafından askıya alınır veya iptal
edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sermaye piyasası aracı kurumlarının yetkilendirilmesi
MADDE 19 – (1) 1/1/2022 tarihinden itibaren Bakanlık tarafından ürün piyasaları ko-

nusundaki yetkinlik ve tecrübesi yeterli görülen sermaye piyasası aracı kurumları, Kurulun uy-
gun görüşüyle, bu Yönetmelikte tanımlanan “aracı” tanımı kapsamında yetkilendirilebilir.

(2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kurulan ortaklıklar
veya yapılan stratejik işbirliği anlaşmaları, birinci fıkradaki yetkinlik ve tecrübenin yeterlili-
ğinin değerlendirilmesinde dikkate alınabilir.

(3) Vadeli işlem sözleşmeleri için Bakanlık birinci fıkradaki tarihi erkene çekebilir.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunca birlikte hazırlanan

bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi hariç İzmir Tınaztepe Üniver-

sitesinde yürütülen ön lisans ve lisans eğitim öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Tınaztepe Üniversitesine bağlı fakülte, yük-

sekokul ve meslek yüksekokullarının ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü, eğitim
öğretim, sınav ve mezuniyet işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik birim: İzmir Tınaztepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya mes-

lek yüksekokullarını,
b) Akademik takvim: Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faali-

yetlerin süre ve tarihlerini belirten takvimi,
c) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders

kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa
Kredi Transfer Sistemini,

ç) Genel not ortalaması (GNO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, almış olduğu tüm ders-
lerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,

d) Mütevelli Heyet: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti,
e) Rektör: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İZTÜ)'ni,
ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
h) Yarıyıl not ortalaması (YNO): Öğrencilerin her yarıyıl sonunda o yarıyıl aldıkları

bütün derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,
ı)Yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı akademik birimlerin yönetim kurullarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Öğretim Dönemi

Eğitim öğretim dönemi
MADDE 5 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri

faaliyetlere ilişkin tarihleri kapsar. Eğitim öğretim ve sınav dönemlerini içeren akademik tak-
vim, birimlerin görüşleri alınmak suretiyle akademik yılın başlamasından önce Senatonun ona-
yıyla yürürlüğe girer ve ilan edilir.

(2) Üniversitede öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıl-
larına ek olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.
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(3) Bir yarıyıl; yarıyıl sonu sınavları hariç, en az on dört hafta veya en az yetmiş işgü-
nüdür. Kayıt dönemleri bu sürenin dışındadır. Senato gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir.
Senato kararıyla Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

Eğitim öğretim dili

MADDE 6 – (1) Üniversitenin eğitim öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulların
önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen
veya kısmen yabancı dilde eğitim öğretim yapılabilir.

(2) Yabancı dilde verilecek ders, uygulama ve sınavları yapacak ilgili öğretim üyeleri-
nin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumla-
rında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Kontenjanlar

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kabul edilecek öğrenci sayısı her yıl Senatonun önerisi
üzerine Mütevelli Heyet onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenir.

Kayıt ve kabul esasları

MADDE 8 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
Yükseköğretim Kurulu kararı çerçevesinde tespit edilecek esaslara göre düzenlenir. Yurt dı-
şından öğrenci kabulünde, Yükseköğretim Kurulu kararları ile Senatoca kabul edilen usul ve
esaslar çerçevesinde işlem yapılır.

Yatay geçiş ile öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kurum
içinden veya kurum dışından yatay geçiş yolu ile öğrenci kabul edilir. Kabule ilişkin esaslar,
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 ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Dikey geçiş ile öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Dikey geçiş ile öğrenci kabulü, 19/2/2012 tarihli ve 24676 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları
Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ile Senato tarafından be-
lirlenen esaslara göre yapılır.

Özel öğrenci

MADDE 11 – (1) Özel öğrenciler ile ilgili işlemler, Yükseköğretim Kurulu kararları
ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Üniversiteye ilk kayıt

MADDE 12 – (1) Üniversiteye kabul edilen adayların, ÖSYM tarafından belirlenen
süre içinde şahsen ya da belirlediği yasal vekili aracılığıyla kesin kayıt yaptırmak üzere Rek-
törlüğe başvurması gerekir. Adayların Mütevelli Heyet tarafından tespit edilen öğrenim ücretini
ödemeleri ve gerekli belgeleri sağlamaları sureti ile kayıtları kesin olarak yapılır. Süresi içinde
kayıt işlemini tamamlamayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler kayıt hakkından
vazgeçmiş sayılır.
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(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu, ikametgâhı ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına daya-
nılarak işlem yapılır. Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları
iptal edilir. Bu nedenle kayıtları iptal edilenlere öğrenim ücreti iadesi yapılmaz.

(3) Aynı anda ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu
ve/veya kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan adayların kaydı yapılmaz; yapılmış ise
iptal edilir.

Kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) Öğrenciler, Üniversiteye ilk kayıttan sonraki her yarıyıl başında ve

akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretini
ödeyerek ders kayıtlarını yapmak suretiyle yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(2) Akademik takvimde öngörülen süreler içerisinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen
öğrenciler ders ekleme-silme süresi içinde kayıt yapabilirler. Öğrencinin geçerli bir mazereti
olması durumunda; öğrenciye, ders ekleme-silme süresi bitiminden itibaren yedi gün içinde
başvurması ve dersin devamsızlık süresini aşmaması koşulu ile ilgili fakülte yönetim kurulu
kararı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversite ta-
rafından belirlenen ek yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Kayıtsız öğ-
renciler bu süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararla-
namazlar.

(4) Haftalık ders programında, alınan başka bir dersle kısmen de olsa çakışan ve devam
yükümlülüğü bulunan derslere kayıt yaptırılamaz.

(5) Öğrencinin kayıtsız kaldığı dönemler öğrenim süresinden sayılır.
Kayıt sildirme
MADDE 14 – (1) Kendi isteği ile kaydının silinmesini talep edenler, bir dilekçe ile

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurur. Kaydın silinmesi talebi eğitim öğretimin başladığı
ilk yedi hafta içerisinde ise daha önceden ödenmiş olan öğrenim ücretinin yarısı iade edilir, ilk
yedi haftadan sonra ise öğrenim ücreti iade edilmez.

(2) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğren-
cinin dosyasında kendisine ait belgeleri geri alabilmesi ve varsa fazla ödemelerinin iade edile-
bilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine
kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması
gerekir.

(3) Öğrencinin, birinci fıkrada belirtilen süreden sonra Üniversiteden ayrılması duru-
munda, yarıyıl sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıtlara geçirilir;
belirtilen sürenin aşılmaması ve not oluşmaması durumunda ise öğrencinin aldığı dersler ka-
yıtlardan düşülür.

Burslar
MADDE 15 – (1) Öğrencilere verilecek burslar ve indirimler ile ilgili düzenlemeler

Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar
Öğretim programları
MADDE 16 – (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sistem

ile yürütülür.
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(2) Eğitim öğretim programı; teorik dersler, seminer, stüdyo, atölye, proje, laboratuvar,
saha uygulamaları ile staj ve benzeri uygulamalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama ya-
pılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı, ilgili fakülte kurullarının önerileri üzerine
Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Öğretim programları, her bir diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye
kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlayacak şekilde iş yükü esas alınarak hazırlanır
ve ilgili bölümlerin önerileri üzerine ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul kurulunun
kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Öğretim programları her dönem toplam 30 AKTS ola-
cak şekilde, ön lisans programları için toplam 120 AKTS kredisi, dört yıllık lisans programları
için toplam 240 AKTS kredisi, altı yıllık lisans programları için toplam 360 AKTS kredisi ola-
cak şekilde düzenlenir.

(4) Akademik birimler, uygun gördükleri alanlarda sertifika programı açılmasını öne-
rebilir. Sertifika programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından düzenlenir.

(5) Eğitim öğretim programlarının öğrencilere uygulanmasında doğabilecek intibak ve
benzeri sorunların çözümünde ilgili akademik birimlerin kurulları yetkilidir.

(6) Ön lisans ve lisans programlarında uygun görülen dersler; ilgili akademik birimlerin
gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ikinci öğretim ve
uzaktan öğretim olarak yürütülebilir.

Öğrenim süresi
MADDE 17 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dö-

nemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim
süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans
programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl,
öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır.
Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesine bağlı olarak kaydın yenilenmemesi ne-
deniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.

(2) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.
(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-

rında geçirilen yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.
(4) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca uzaklaştırma cezası alınan süreler öğrenim sü-
resinden sayılır.

Ders programları
MADDE 18 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu olarak öğretim

programlarında yer alırlar. Fakülte, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarının eğitim öğretim
yapılan programlarında yer alan ders, uygulama ve stajlar ilgili birimin önerisi ve Senatonun
kararıyla belirlenir. İlgili birimin önerisi üzerine Senato, bir dersin iki yarıyıl (yıllık) verilmesini
kararlaştırabilir.

(2) Zorunlu dersler; öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin kayıtlı olduğu prog-
ramdan mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

(3) Seçmeli dersler; programa bağlı seçmeli ve isteğe bağlı seçmeli derslerden oluşur.
(4) Programa bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında

yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek
alması gereken derslerdir.
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(5) İsteğe bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer al-
mayan ve mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak üzere bilgi, görgü ve genel kültü-
rünü artırmak amacıyla kendi isteği ve danışmanının onayıyla aldığı derslerdir. İsteğe bağlı
olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli derslerin yerine geçmez.

(6) Ön koşullu dersler; alınabilmeleri için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden
bir kısmının veya tamamının başarılmasının ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesinin
zorunlu olduğu stajlar ile teorik ve uygulamalı derslerdir.

(7) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil hazırlık sınıfı ol-
mayan programlardaki yabancı dil dersleridir. Bu dersler birinci sınıfta verilir.

Ders yükü
MADDE 19 – (1) Bir eğitim öğretim yılında ön lisans, lisans programları için ders ve

uygulama kredileri toplamı yıllık 60 AKTS kredisidir.
(2) Ders yükü, bir öğrencinin devam ettiği programın müfredatının herhangi bir yarı-

yılında alacağı derslerin AKTS kredisi toplamıdır.
(3) Bir dersin haftalık ders saati, bölüm/program kurulunun önerisi ile ilgili birimin

akademik kurulu tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanarak uygulamaya konulur.
(4) Ders tekrarı durumunda olan bir öğrenci, tekrar ettiği derslerine öncelikle kayıtlan-

mak koşulu ile bir yarıyılda en fazla 42 AKTS kredisi kadar ders alabilir.
(5) Ders tekrarı durumunda olan bir öğrencinin çalışma yükü, akademik danışmanın

önerisi ve bölüm/program başkanlığının onayı ile kayıt yaptırılan yarıyılın eğitim öğretim ça-
lışmaları yükü esas alınarak 1/3 oranında azaltılabilir.

(6) GNO'su en az 3.00 olan ve herhangi bir ders başarısı (CC) harf notundan düşük ol-
mayan bir öğrencinin isteği, akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm/program başkanlı-
ğının onayı ile öğrencinin çalışma yükü, kayıt yaptırılan yarıyılın eğitim öğretim çalışmaları
yükü esas alınarak 1/3 oranında artırılabilir.

Ders ekleme bırakma
MADDE 20 – (1) Eğitim ve öğretim dönemi başladıktan sonraki ikinci haftada öğrenci,

bilgi sistemi üzerinden ve önceden ilan edilen tarihlerde kaydolduğu derslerin bazılarından
kaydını sildirmek ya da yeniden bazı derslere kaydolmak üzere ekle sil işlemleri yapar ve bu
dersler danışmanı tarafından onaylanmasıyla ekle sil işlemi tamamlanır.

Devamsızlık
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve la-

boratuvar çalışmalarına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü
sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin derslerin tamamına devamı
esastır. Teorik derslerin en az %70'ine, uygulamalı derslerin ise en az %80'ine devam etmeyen
öğrenciler devamsız kabul edilirler. Derse asgari devam zorunluluğunu sağlayamayan öğrenci
o dersten başarısız sayılır ve yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme sınavlarına giremez. Devamsızlık
nedeniyle başarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu vardır.

(2) Senato tarafından belirlenen esaslara uygun sağlık raporu alan öğrencilerin raporlu
olduğu süreler ile Türkiye'yi/Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel
ve sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları sü-
reler devamsızlık hesabında dikkate alınmaz.

(3) Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir.
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Çift anadal ve yan dal
MADDE 22 – (1) Bir bölümün öğrencileri istekleri halinde çift ana dal lisans programı

olarak isimlendirilen başka bir bölümün lisans programında aynı zamanda öğrenim görebilirler.
Çift ana dal programlarına ait hususlar, ilgili mevzuat kapsamında Senato tarafından belirle-
nir.

(2) Öğrencilere kendi programına ek olarak bir yan dal programına devam etme izni
verilebilir. Yan dal programlarına ait hususlar ilgili mevzuat kapsamında Senato tarafından be-
lirlenir.

Staj
MADDE 23 – (1) Eğitim öğretim programlarına göre staj yapma zorunluluğu olan fa-

külte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında stajlar, ilgili kurullarca belirlenen ve Senato
tarafından onaylanan esaslara göre yapılır. Stajların, 2547 sayılı Kanunda belirtilen eğitim öğ-
retim süresi içinde bitirilmesi zorunludur. Diğer ders ve uygulama yükümlülükleriyle birlikte
stajını bitirmeyen öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun olamaz ve her kayıt dönemi
için kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(2) Bütün derslerinden başarılı olduğu halde zorunlu stajını tamamlamadığı için mezun
olamayan öğrenci, derslerini tamamladığı dönemi takip eden ilk dönemde staj için öğretim üc-
reti ödemez. Öğrenci, ilgili dönemde de stajını tamamlayamazsa daha sonraki dönemler için
dönem öğretim ücretinin yarısını öder.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 24 – (1) Her öğrenci için kayıtlı olduğu akademik birimin bölüm başkanı ta-

rafından bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim öğretim çalışmaları ve
üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt
yenileme, ders alma-bırakma işlemleri danışman onayı ile yapılır. Danışmanların görevleri ile
ilgili usul ve esaslar Senato tarafından düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Başarıyı Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar
MADDE 25 – (1) Öğrenciler dönem içi sınavlarının yanı sıra bir de dönem sonu sına-

vına tabi tutulurlar. Her dönemde en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sı-
navlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Ara sınavlar ve dönem sonu sınavları akademik
birimler tarafından tespit ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.

(2) Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu, dönem içi ve dönem sonu sınavı so-
nuçları ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı
tarafından takdir olunur.

(3) Fakülte dekanlıkları, yüksekokul müdürlükleri ve meslek yüksekokul müdürlükleri
tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti sebebiyle ara sınavına girmeyen öğrencilere
mazeret sınavı hakkı verilir. Bu öğrenciler ara sınav haklarını dönem sonu sınav dönemine ka-
dar kullanırlar. Ara sınavın mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez; dö-
nem sonu ve bütünleme sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz. Bu sınavlara katılmayan öğren-
ciler haklarını kullanmış sayılırlar.

(4) Dönem sonu ders notları, dersin öğretim elemanları tarafından Üniversitece belir-
lenen tarihlerde verilir ve Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilere ilan edildiğinde kesin-
leşir.
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(5) Tüm derslerden geçtiği halde, mezuniyet için gereken 2.00 genel not ortalamasını
sağlayamayan öğrencilere daha önce aldıkları dersler arasından seçecekleri en çok iki dersten
ek sınav hakkı verilir.

(6) Başarı değerlendirmesi belli bir sürece bağlı olan proje türü dersler için ek sınav
hakkı verilmez.

(7) Bütünleme sınavı, öğrencinin dönem sonu sınavları sonunda başarısız olduğu ve
not yükseltmek için gireceği sınavlardır. Bu hak, bir sonraki yarıyıla devredilemez. Bütünleme
sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı yarıyılda, öğrencinin ilgili derslere kayıt yap-
tırmış olması ve bu derslerin dönem sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olması
gerekir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin dönem sonu sınav notu yerine geçer. Bir eği-
tim öğretim yılının bütünleme sınavları ise bir sonraki eğitim öğretim yılı başlamadan önce
akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Yaz öğretimi sonunda bütünleme sınavı yapıl-
maz.

(8) Muafiyet sınavları; ilgili fakülte, yüksekokul/meslek yüksekokul kurullarının önerisi
üzerine Senato tarafından belirlenen dersler için her yarıyıl başında yapılır. Öğrenciler bu sı-
navlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders
için bir kez yararlanırlar.

Ders notları ve başarı durumu
MADDE 26 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için ikinci fıkrada yer alan harf not-

larından biri, öğretim elemanı tarafından öğrencinin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içi
çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurularak takdir
olunur.

(2) Harf notlarının katsayıları ve değerlendirme biçimi aşağıda gösterilmiştir:

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta-İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Başarısız 1.50
DD 50-54 Başarısız 1.00
FD 49 ve altı Başarısız 0.05
FF Yarıyıl/Yılsonu sınavına girmedi Başarısız 0.00
DVZ Devamsız Başarısız 0.00
M Muaf
SD Sorumlu Değil

(3) Eğitim-öğretim planından, daha önce başarısız olan öğrencilerin muaf tutulması
kaydıyla kaldırılan dersler sistemde bu öğrenciler için "Sorumlu Değil (SD)" şeklinde belirti-
lir.

(4) Öğrencilerin, eğitim planlarında yer almadığı için sorumlu olmadıkları dersler trans-
kriptlerinde “Muaf (M)" olarak gösterilir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip
başarılı olan öğrenciler, Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf tutulurlar. Bu dersler,
öğrencilerin transkriptlerinde "M" harfi ile gösterilir.
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Notlarda maddi hata ve itiraz
MADDE 27 – (1) Öğrenciler ara sınav, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavlarının so-

nuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihi izleyen üç işgünü içinde maddi hata nedeniyle
itiraz edebilirler. Öğrenciler, öğretim üyesinin not takdirine ilişkin itirazda bulunamazlar. İtiraz,
ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere dekanlığa, yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlü-
ğüne dilekçe verilerek yapılır. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz, biri der-
sin öğretim elemanı olmak üzere ilgili üç öğretim elemanından oluşan bir komisyon tarafından
konunun bildirildiği tarihi izleyen yedi işgünü içinde değerlendirilir. İnceleme sonucu yazılı
olarak ilgili dekanlığa, yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilir.

(2) İlan edilen notlarda değişiklik ancak ilgili yönetim kurulunun onayı ile geçerlilik
kazanır.

Not ortalaması
MADDE 28 – (1) YNO, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredi saatle-

rinin 26 ncı maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının
o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır. GNO, öğrencinin tamamlamış
olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, programa başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu
tüm derslerin kredi saatlerinin 26 ncı maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp top-
lanarak elde edilen sayının bu derslerin toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır.
GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır; alt yarıyıllardan alınamayan
dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır;
öğrencinin aldığı tüm dersler not çizelgesinde gösterilir. Ortalamaların hesabında virgülden
sonra iki basamak yürütülür. GNO’su en az 2.00 olan öğrenciler başarılı olarak nitelendirilir.

Derste başarı ve ders tekrarı
MADDE 29 – (1) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten geçer not alınmış olması

gerekir. AA, BA, BB, CB, CC geçer notlardır.
(2) DC, DD, FD, FF, DVZ başarısız notlardır.
(3) DC, DD, FD, FF, DVZ harf notu alınan dersler tekrarlanması gereken derslerdir.

Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde başka seçmeli dersler alınabilir.
Bu notları alan öğrencilerin ders tekrarında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersi yarıyıl kaydını yaptırması halinde dersin açıl-
dığı ilk yarıyılda tekrarlamak ve mezuniyetine kadar başarmak zorundadır.

b) Öğrenciler genel ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce aldıkları ve başarılı
sayıldıkları dersleri de tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde en son alınan not geçerlidir.

(4) Azami süreler sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrenciler ile ilgili iş-
lemler aşağıda belirtilmiştir:

a) FD, DD ve DC harf notuyla başarısız dersleri bulunan son sınıf öğrencilerine, bütün
başarısız dersleri için birimlerin ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihlerde iki ek sınav hakkı
verilir. Staj başarısız ders olarak değerlendirilmez.

b) İlan edilen tarihlerde sınavlara girmeyen öğrencilere telafi sınavı uygulanmaz.
c) Bu sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısı (hiç alınmamış dersler ile DD,

DC, FD ve FF notu alınarak başarısız olunan dersler) altı veya daha fazla olanların Üniversite
ile ilişikleri kesilir.

ç) Verilen sınav hakları sonunda başarısız ders sayısını beş ders ve altına indirenlere
bu dersler için üç yarıyıl ek süre tanınır.
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d) Ek sınav haklarını kullanmadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl
(sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı) ek süre tanınır.

e) Ek süreden faydalanan öğrenciler, ilgili yarıyıl/yıla ait öğrenim ücretini ödeyerek
kayıt yenileme/ders seçme işlemlerini gerçekleştirmeye devam eder.

f) Ek süreler sonunda birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri ke-
silir.

g) Bir dersten başarısız olanlara öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız sınav
hakkı tanınır.

ğ) Ek süre veya sınırsız sınav hakkı verilen derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve
daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

h) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

ı) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci
katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışın-
daki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

i) Azami süreler sonunda bu hükümler doğrultusunda başarılı olamayan ya da bu hü-
kümlerden faydalanmayan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.

ALTINCI BÖLÜM
Mezuniyet ve Diplomalar

Mezuniyet
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için;
a) Ders, laboratuvar, tez, staj ve benzeri tüm çalışmalarını tamamlamaları,
b) Başarısız derslerinin olmaması,
c) Mezuniyet derecesini gösteren GNO değerinin 2.00 veya üzerinde olması,
gerekir.
(2) Tüm derslerini akademik birimin öngörülen eğitim süresi içerisinde süre uzatmadan

tamamlayan, disiplin cezası almayan ve genel başarı not ortalaması 3.50 ile 4.00 arasında olan
öğrencilere mezuniyetlerinde yüksek onur belgesi, 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrencilere ise
mezuniyetlerinde onur belgesi verilir. Söz konusu belgelerde başarı sıralaması gösterilir.

Diploma
MADDE 31 – (1) Mezun olan öğrencilere, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile dip-

loma verilir. Mezuniyet belgeleri, diplomalar, diploma ekleri ve mezun öğrencilerle ilgili diğer
belgelerin düzenlenmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

İlişik kesilmesi
MADDE 32 – (1) Kaydı silinen, çıkarılan veya mezun olmak suretiyle Üniversiteden

ayrılanların diplomalarını veya kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için varsa kalan öğrenim
ücretlerini de ödeyerek Üniversite tarafından tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları
şarttır.

Kayıt dondurma süresi
MADDE 33 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında toplam en fazla iki dönem, ön lisans

programlarında üç dönem ve lisans programlarında dört dönem öğrencilerin kayıtları dondu-
rulabilir. Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Müracaat şekli ve süresi
MADDE 34 – (1) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kayıt dondurmaya ilişkin bel-

geleri de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde fakülte
dekanlığı/yüksekokul müdürlüğüne başvururlar.

(2) Mücbir sebepler dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular işleme konul-
maz.
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(3) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için o döneme ilişkin öğrenim ücreti
ile diğer yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir. Yapılmış olan ödeme, kayıt dondur-
ma halinde öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem ücretine mahsup edilir.

Kayıt dondurma gerekçeleri
MADDE 35 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin isteği üzerine

ilgili yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin bir yarıyıl ya da bir yıl boyunca öğrenimine ara
vermesine izin verilebilir:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı rapor ile belgelenmiş sağlık sorunlarının
bulunması.

b) Öğrencinin daimi ikametgâhının bulunduğu mahallin en büyük mülki amirince ve-
rilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeniyle öğrenimine ara vermek
zorunda kalmış olması.

c) Birinci dereceden yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bu-
lunmadığının belgelendirilmesi.

ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak askere
alınması.

d) Öğrencinin gözaltı ya da tutukluluk hali.
e) İlgili yönetim kurulunca haklı kabul edilen diğer nedenler.
(2) Kayıt dondurulan toplam süre iki öğretim yılını aşamaz. Art arda en fazla iki yarıyıl

kayıt dondurulabilir.
Kayıt dondurma süresinin sona ermesi
MADDE 36 – (1) Kayıt dondurmalarına izin verilen öğrenciler, verilen süre sonunda

öğrenimlerine devam ederler.
YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Disiplin
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 2547 sayılı Kanunun 54 üncü

maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürü-
tülür.

Adres bildirimi ve tebligat
MADDE 38 – (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.

Öğrencilerin giyimi
MADDE 39 – (1) İlgili fakülte/meslek yüksekokul eğitiminin özelliklerinin gerektirdiği

durumlarda ilgili mevzuat doğrultusunda öğrencilerin giyimi ile ilgili kurallar belirlenebilir.
Sağlık işleri
MADDE 40 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetleri ve hastalanan öğrencilere

uygulanacak işlemler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü

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

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2019/5)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Mevduat/katılım fonu (3/2/2007 tarihli ve 26423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı:2007/1) kapsamın-
daki resmî kuruluşlar ile 7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla yürürlüğe
giren Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamındaki kurumlardan kabul edilenler hariç).”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 3/5/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2013 28862

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/3/2014 28953

2- 25/7/2014 29071

3- 3/1/2015 29225

4- 12/3/2015 29293

5- 30/5/2015 29371

6- 29/8/2015 29460

7- 26/12/2015 29574

8- 9/1/2016 29588

9- 10/8/2016 29797

10- 7/9/2016 29824

11- 22/10/2016 29865

12- 1/11/2016 29875

13- 19/11/2016 29893

14- 26/11/2016 29900

15- 11/1/2017 29945

16- 8/11/2017 30234

17- 9/5/2018 30416

18- 9/8/2018 30504

19- 14/8/2018 30509

20- 22/12/2018 30633

21- 19/1/2019 30660

22- 16/2/2019 30688
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3532 

—— • —— 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3531 
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Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3601 

—— • —— 

Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3602 

—— • —— 

Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3603 
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Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3562 

—— • —— 

Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 3639 
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Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 3664 

—— • —— 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 3665 
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Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 3666 

—— • —— 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 3667 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İHALE İLANI 

Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız Muhtelif Kaynak İşleri işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2019/177601 

1 - İdarenin 

a-) Adresi : Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA 

b-) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c-) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - İhale Konusu Malın 

a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif Kaynak İşleri 

b-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası 

c-) İşin Süresi  : 90 Gün 

3 - İhalenin 

a-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b-) Tarihi ve Saati : 30.04.2019 Saat 10:00 

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 3715/1-1 
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ÇLİ MÜDÜRLÜĞÜ KÖMÜR KAZI YÜKLEME NAKLİYE BOŞALTMA VE 2 ADET 

ELEKTRONİK KANTAR KURULUMU HİZMET ALIMI 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

 
 3755/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZICI SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Deniz İkmal 

Komutanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar yazıcı sarf malzemesi; KISIM-1: HP marka yazıcı 

sarf malzemesi, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve malzeme istem 

listesinde belirtilen marka/modellerine uygun olarak, KISIM-2: SAMSUNG marka yazıcı sarf 

malzemesi, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve malzeme istem listesinde 
belirtilen marka/modellerine uygun olarak, KISIM-3: EPSON marka yazıcı sarf malzemesi, 

ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve malzeme istem listesinde belirtilen 

marka/modellerine uygun olarak, KISIM-4: XEROX marka yazıcı sarf malzemesi, ihtiyaç sahibi 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve malzeme istem listesinde belirtilen 

marka/modellerine uygun olarak, KISIM-5: LEXMARK marka yazıcı sarf malzemesi, ihtiyaç 

sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve malzeme istem listesinde belirtilen 
marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

İHALE KISIMLARI İHALE EVRAK BEDELİ 

KISIM-1: HP marka yazıcı sarf malzemesi 130.-TL 

KISIM-2: SAMSUNG marka yazıcı sarf malzemesi 50.-TL 

KISIM-3: EPSON marka yazıcı sarf malzemesi Masrafsız 

KISIM-4: XEROX marka yazıcı sarf malzemesi 70.-TL 

KISIM-5: LEXMARK marka yazıcı sarf malzemesi 50.-TL 

TÜM KISIMLAR VEYA BİRDEN FAZLA KISIM İÇİN 140.-TL 

 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, malzeme istem listesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 02.05.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve malzeme istem listesinde belirtilen marka/modeline 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 3691/1-1 
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İHALE İLANI 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Üst Düzey Renkli Doppler Cihazı alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/191615 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33 - 0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Üst Düzey Renkli Doppler Cihazı 1 adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye Kampüsü Genel 

Sekreterlik Toplantı Odası Sıhhıye/Ankara 

b) Tarihi ve saati : 29.04.2019 Pazartesi 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. 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. 
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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 ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe 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.Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 

olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 

kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 

sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 

altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 

imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 

yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 

isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 

"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

4.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kaydıyla ilgili belgeler 

4.3.2.1. İstekliler, teklif ettikleri ürün/ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası UBB / ÜTS 

barkod numaralarını içeren “Sağlık Bakanlığından Onaylıdır” ibaresinin de yer aldığı belgeyi 

ihale dosyasına ekleyeceklerdir. Ayrıca piyasaya tıbbi cihaz/ürün arz eden ve ihaleye teklif veren 

isteklilerin, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında TİTUBB / ÜTS 

de, ilgili ürünlerin tedarikçi firmaların (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış olması 

gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi 

ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB / ÜTS kayıtlarını (T.C. Sağlık 

Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait 

TİTUBB / ÜTS kayıtları ile ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Kapsam dışı olan 

malzemeler için üretici veya ithalatçı firmanın beyanı esastır. 

4.3.2.3. İstekliye ait Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 
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7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 

960001200154100006000107 numaralı Halk bank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 

vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 

satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 29.04.2019 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye 

Kampüsü Genel Sekreterlik Toplantı Odası Sıhhıye/Ankara 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 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 3769/1/1-1 

—— • —— 

İHALE İLANI 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Tam Otomatik Karbondioksit Enjektörü alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı 

Kararname eki esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/191645 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33 - 0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tam Otomatik Karbondioksit Enjektörü 1 adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye Kampüsü Genel 

Sekreterlik Toplantı Odası Sıhhıye/Ankara 

b) Tarihi ve saati : 29.04.2019 Pazartesi günü saat 14.30 
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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; 

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. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe 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. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 

olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 

kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 

sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 

altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 

imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 
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yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 

isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 

"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

4.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kaydıyla ilgili belgeler 

4.3.2.1. İstekliler, teklif ettikleri ürün/ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası UBB / ÜTS 

barkod numaralarını içeren “Sağlık Bakanlığından Onaylıdır” ibaresinin de yer aldığı belgeyi 

ihale dosyasına ekleyeceklerdir. Ayrıca piyasaya tıbbi cihaz/ürün arz eden ve ihaleye teklif veren 

isteklilerin, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında TİTUBB / ÜTS 

de, ilgili ürünlerin tedarikçi firmaların (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış olması 

gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi 

ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB / ÜTS kayıtlarını (T.C. Sağlık 

Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait 

TİTUBB / ÜTS kayıtları ile ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Kapsam dışı olan 

malzemeler için üretici veya ithalatçı firmanın beyanı esastır. 

4.3.2.3. İstekliye ait Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da TR 

960001200154100006000107 numaralı Halk Bank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 

vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 

satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 29.04.2019 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye 

Kampüsü Genel Sekreterlik Toplantı Odası Sıhhiye/Ankara 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-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 3769/2/1-1 
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 

Republic of Turkey Istanbul Governorship Istanbul Project Coordination Unit (IPCU): 

 
 



20 Nisan 2019 – Sayı : 30751 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 20 Nisan 2019 – Sayı : 30751 

 



20 Nisan 2019 – Sayı : 30751 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 20 Nisan 2019 – Sayı : 30751 

 



20 Nisan 2019 – Sayı : 30751 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 20 Nisan 2019 – Sayı : 30751 

 



20 Nisan 2019 – Sayı : 30751 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 20 Nisan 2019 – Sayı : 30751 

 

 
 3725/1-1 
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 

Republic of Turkey Istanbul Governorship Istanbul Project Coordination Unit (IPCU): 
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 3726/1-1 
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İHALE İLANI 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımları (Endoskopik Doku Perfüzyon Sistemi 1 Adet) alımı işi 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine 

dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi 

(f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2019/187356 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep 

b) Telefon ve faks numarası : (342)360 12 00 - (342)360 17 01 

c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Endoskopik Doku Perfüzyon Sistemi 1 Adet 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi Proje Yürütücüsünün göstereceği yere 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşme imzalanmasını müteakip 180 (Yüzseksen) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep 

b) Tarihi ve saati : 30/04/2019 Salı 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. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’ den görülebilir. 

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

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’ den görülebilir 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’ den görülebilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’ dan görülebilir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
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6 - Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50 TL Türk 

Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep 

Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje 

Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden 

teslim edilecektir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 3686/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2018 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 

Beyoğlu Yirmiüçüncü Noterliği 14.06.2019 tarihinde, Beşiktaş Yirmibeşinci Noterliği 23.06.2019 

tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

 

SIRA 

NO: NOTERLİĞİN ADI: 

2018 YILI GAYRİSAFİ 

GELİRLERİ 

1- 
BEŞİKTAŞ YİRMİBEŞİNCİ 

NOTERLİĞİ 
3.452.764,73.-TL. 

2- 
BEYOĞLU YİRMİÜÇÜNCÜ 

NOTERLİĞİ 
2.305.466,94.-TL. 

 3791/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketi Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığından: 

 

 3818/1-1 
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Giresun Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

 
 3803/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 

 3806/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 

 3806/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 

 3806/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 

 3806/4/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 

 3806/5/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 

 3806/6/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– 10 Aralık 1991 Tarihli “EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşma” ile

Kurulan Ortak Komitenin 6 Nisan 2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı Kararının
Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1009)

YÖNETMELİKLER
–– Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Sucul Omurgalı Canlıların Refah ve

Korunmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi

ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği

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

Dair Tebliğ (Sayı: 2019/5)

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

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


