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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜK

Karar Sayısı : 2014/6574
Ekli “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve

İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün
yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 9/12/2013 tarihli ve 18201
sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   L. ELVAN                                   C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
              İçişleri Bakanı V.                         Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

17 Temmuz 2014
PERŞEMBE
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PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN

İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA

TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TÜZÜK

MADDE 1 – 27/11/1973 tarih ve 7/7551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe

konulan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde

Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/6537

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

25/6/2014 tarihli ve 42976 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci,

14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci,

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli

ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde karar-

laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                            17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063



—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6565

Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarih-

lerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih

ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6580

Ekli listede adları yazılı kişilerin Yüksek Hakem Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine

seçilmesi; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 54 üncü maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

30/6/2014 TARİHLİ VE 2014/6580 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

ADI ve SOYADI                   : GÖREVİ        :

Doç. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU Asıl Üye

Doç. Dr. İbrahim AYDINLI Yedek Üye

Prof. Dr. Veysel Kareni BİLGİÇ Yedek Üye
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YÖNETMELİKLER

Adıyaman Üniversitesinden:
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ
SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç. Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Algılama

ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi

Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi

Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
c) Merkez Müdürü: Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistem-

leri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi

Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı günümüz dünyasında oldukça önemli bir konumda

bulunan uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak doğal ve kültürel
kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak,  lisans
ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarına altyapı oluşturmak, ilgili bilimsel etkinlikleri ve
uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbir-
liğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

(2) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Bölgedeki jeolojik ve hidrojeolojik yapı değişimlerinin ve özelliklerinin tespiti ve

haritalanması, maden ve diğer hammadde yataklarının tespiti ve kullanımlarının izlenmesi, iç-
me ve kullanma amaçlı potansiyel su kaynaklarının bulunması ve mevcut su kaynaklarının ko-
runması, tektonik çizgiselliklerin ve kırık-çatlak formasyonlarının tespiti ve jeolojik duyarsızlık
ve deprem risk analizlerinin yapılması.
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b) Bölgenin çeşitli yönlerden risk durumlarının (taşkın alma olasılığı olan yerlerin, don
alma tehlikesi olan alanların, erozyon ve heyelan bölgelerinin ve kar yüklerinin) tespiti ve iz-
lenmesi ile baraj ve göletlerin kapasitelerinin yönetimi.

c) Tarımsal üretimi sınırlandıran tuzluluk, drenaj sorunu ve toprak kaybı gibi olumsuz
faktörlerin tespitinin yapılması, gelişiminin izlenmesi ve alınacak önlemlerin bilimsel olarak
belirlenmesi ve önlemlerin hızlı bir şekilde uygulamaya aktarılabilmesinin sağlanması.

ç) Bölgedeki kentsel yer seçimlerinin ekolojik, fiziksel ve sosyo-ekonomik kriterlere
dayalı olarak planlanması, kent bilgi sistemlerinin kurulması, kriz ve afet yönetim planlarının
desteklenmesi, yeni yerleşim alanlarının ve katı atık depolama alanlarının tespitinin ve kent
içi değişimlerle birlikte varsa gecekondulaşmanın takibinin yapılması.

d) Bölgedeki tarımsal arazi kullanımının ekolojik, fiziksel ve sosyo-ekonomik kriterlere
dayalı olarak planlanması, iç ve dış pazar koşullarından daha etkin yararlanmak amacıyla her
üretim döneminde ve o üretim döneminin ekolojik ve ekonomik göstergelerine bağlı olarak ta-
rım ürünlerinde üretim planlamasına olanak sağlayacak verilerin toplanması ve tarımsal ürün
bazında alan ve rekolte tahminlerinin yapılması.

e) Biyolojik çeşitliliğin korunması ve gen kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kulla-
nılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi.

f) Biyolojik çeşitlilik ile ilgili bilginin değişimi ve eşgüdümünü sağlamak amacı ile
yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılması ve
ortak projeler üretilmesi.

g) İklim değişikliklerine sebep olan faaliyetlerin azaltılmasına yönelik projeler gelişti-
rilmesi ve bu projelerin uygulanmasının sağlanması.

ğ) İklim değişikliği konusunda bölgesel veriler toplanması ve bu verileri “İklim Deği-
şikliği Bilgi Ağı’na” ekleyerek, toplumların iklim değişikliği konusunda daha etkin adımlar
atmalarına yardımcı olunması.

h) Kuraklık ve çölleşme tehdidine karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi ve bunların
uygulanmasının sağlanması.

ı) Kuraklık ve çölleşme tehdidi altında olan bölgelerde, yaşam koşullarının iyileştiril-
mesine yönelik olarak, sürdürülebilir arazi ve su kaynakları yönetimi konularında uzun vadeli
planlar oluşturulması ve bunların uygulanmasının sağlanması.

i) Biyolojik çeşitliliğin korunması, iklim değişiklikleri, kuraklık ve çölleşmenin önlen-
mesi konularında halkın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla etkinlikler yürütülmesi.

j) Yukarıda anılan konularda çalışan biyoloji, jeoloji, hidroloji, hidrojeoloji, tarım ve
diğer doğa bilimlerinde destek sağlanması.

k) Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, se-
miner, konferans, kongre, sempozyum ve benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu top-
lantılara katılmak.

l) Yurt içi, yurt dışı, kamu ve özel kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihti-
yaçları doğrultusunda etüt, proje ve buna benzer çalışmaların yapılması, rapor hazırlanması,
danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri verilmesi.

m) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yö-
nelik çalışmalar yapılması, yurt dışından bu amaçlarla gelecek kişilere olanak hazırlanması,
öneriler geliştirilmesi.

n) Yurt içindeki ve dışındaki üniversiteler, diğer araştırma kurumları, uluslararası ku-
ruluşlar ve merkezlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapılması, finansal kaynakların teminine
çalışılması.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü
b) Merkez Yönetim Kurulu
c) Merkez Danışma Kurulu
Merkez Müdürü
MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör ta-

rafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Mer-
kez Müdürü, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde Merkez Müdürü yerine
yenisi görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, merkezin amaçları doğrultusunda yönetimi ve işle-

yişinden birinci derece sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin işleyişine ilişkin gereken tedbirleri almak ve uygu-

lamak.
b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkezce desteklenen araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini ve işleyişini izlemek

ve denetlemek.
ç) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki araç gerecin maksimum verimli

kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışmasını sağlamak için her türlü tedbiri almak ve uygula-
mak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve
Merkez Yönetim Kurulunun kararıyla Rektöre sunmak.

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve en uygun şekilde kullanılması ama-
cıyla girişimlerde bulunmak.

f) Merkez Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden uygulamaya konu-
lanları ve bunlardan sağlanan yararları Merkez Danışma Kuruluna rapor olarak sunmak.

g) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacını gerekçeli olarak belirlemek ve Mer-
kez Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

Merkez Müdür Yardımcıları
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından Üniversitenin öğre-

tim elemanları arasından iki Merkez Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Merkez Müdürünün
görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yar-
dımcılarının da görevi sona erer. Merkez Müdür Yardımcıları Merkezin çalışmaları konusunda
Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi başında
olmadığı durumlarda Merkez Müdür Yardımcılarından biri göreve vekalet eder.

Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkez Müdür yar-

dımcılarıyla birlikte yedi kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulunun diğer dört üyesi, Üniver-
sitenin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri konularıyla ilgili tüm bilim dallarında çalışan
öğretim üyeleri arasından ve Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten üye-
ler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için ya da Üniversite dışında
altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni gö-
revlendirme yapılır.
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(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine en az ayda bir kez salt
çoğunlukla toplanır. Merkez Yönetim Kurulunda oylamalar açık oyla yapılır ve kararlar oy-
çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağ-
lanmış kabul edilir.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri ile ilgili plan ve programların hazır-

lanmasını sağlamak ve çalışmaların belirlenen plan ve programlara uygun yapılması için de-
netim yapmak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak.
c) Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek.
ç) Bölgenin ve ülkemizin sorunlarının çözümüne yönelik uzaktan algılama ve coğrafi

bilgi sistemleri ile ilgili proje konularını belirlemek ve araştırmacıları bilgilendirmek.
d) Merkez Müdürünün Merkez yönetimi ile ilgili getireceği bütün konuları karara bağ-

lamak.
e) Merkez Müdürü tarafından sunulan yıl sonu faaliyet raporlarını karara bağlayıp Rek-

törün onayına sunmak.
f) Merkez Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak.
Merkez Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; bilimsel ve teknolojik araştırmalar ve uy-

gulamalar konusunda çalışmaları olan ve bu konuda birikim ve deneyime sahip Üniversite için-
den ve Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından yerel ve idari yönetimler ile sivil
toplum kuruluşlarından seçilen kişiler olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen
en az on en çok onbeş kişiden oluşur. Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yardımcıları, Merkez
Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör yardımcısının
başkanlığında yılda en az bir kez toplanır.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili olarak önerilerde bulunmak, alınması

gereken önlemler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.
b) Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Merkez Müdürü tarafından kendisine sunulan ko-

nular hakkında incelemeler yaparak görüş bildirmek.
c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek

ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.
ç) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncele-

rinin alınmasına olanak sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkeze ait akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ordu Üniversitesinden:
ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürü-

tülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ordu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli

ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-
öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Lisansüstü programlarda yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri

tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından belirlenerek, ilgili enstitülerce ilan edilen eğitim-
öğretim dönemini,

b) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
ç) Anabilim dalı/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde tanımlanan ve enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimleri,

d) Anabilim dalı/anasanat dalı akademik kurulu: Anabilim dalı/Anasanat dalının lisans-
üstü eğitim programlarında fiilen görev yapan profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğ-
retim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) Başarı notu: Tek ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkin-
likleri ile yarıyıl sonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılma-
sıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını,

f) Başarı puanı: Adayın başvurduğu lisansüstü program için aranan şartlar kapsamında
mezuniyet not ortalaması, ALES, TUS, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul
edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarının (YDS vb.) puanları ile yazılı/mülakat puanından
oluşan ve kesin kayıtta kullanılan puanını,

g) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde
eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

ğ) Bütünleştirilmiş doktora/sanatta yeterlik programı: Lisans derecesine dayalı olarak
yürütülen doktora/sanatta yeterlik programını,

h) Danışman: Enstitüde tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilere rehberlik
etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

ı) Doktora yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere enstitü
anabilim dalı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunan ve beş
öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

i) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bilimsel bir araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,
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j) Enstitü: Ordu Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren enstitüleri,
k) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim

ve anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
l) Enstitü müdürü: İlgili enstitü müdürünü,
m) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, enstitü kurulu tarafından üç

yıl için seçilen üç öğretim üyesinden ve müdür yardımcılarından oluşan kurulu,
n) İkinci tez danışmanı: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan öğrenci-

nin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı aka-
demik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca atanan, Ordu Üniversitesinde ya
da başka bir yükseköğretim kurumunda görevli bulunan öğretim üyesini,

o) Katkı payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği birinci öğretim öğrencilerinin
ödemeleri gereken ücreti,

ö) Kredi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi
sistemini ya da AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendiril-
mesini,

p) Lisansüstü ders: Enstitü anabilim/anasanat dallarında açılmış olan tezli ve tezsiz yük-
sek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarındaki dersleri,

r) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde kayıtlı olan yüksek lisans ya da
doktora öğrencilerini,

s) Öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği ikinci öğretim, uzaktan
öğretim öğrencileri ile birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın yabancı uyruklu öğ-
rencilerden alınacak ücreti,

ş) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
t) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,
u) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip ir-

delenmesine dayanan ve sözlü olarak sunulup değerlendirilen çalışmayı,
ü) Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,
v) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak

hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,
y) Tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğ-

rencilerine rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine
enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

z) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-
malarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen, tez danışmanının görüşü doğrul-
tusunda anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca atanan, biri tez
danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

aa) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
bb) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim etkinliklerinin bilişim tek-

nolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrenci-
lerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı ta-
rafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı/eşzamansız biçimde veril-
diği öğretimi,

cc) Üniversite: Ordu Üniversitesini,
çç) Üniversite Yönetim Kurulu: Ordu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
dd) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akade-

mik yıl için Senato tarafından belirlenen eğitim süresini,
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ee) Yazılı/mülakat sınavı: Aday öğrencinin, başvurduğu programa yönelik ilgi, bilgi ve
isteği ile kendini ifade etme ve iletişim becerilerinin jüri tarafından değerlendirilmesini,

ff) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
gg) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Program Açılmasına İlişkin Esaslar

Öğretim programlarının açılması
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teş-

kilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4, 5 ve 7 nci maddelerinde belirtilen esaslara göre açılır.
(2) Enstitü, Yükseköğretim Kurulunca onaylanan dallarda ve düzeylerde lisansüstü

programlar yürütür. Enstitüde, ilgili anabilim/anasanat dallarının başvurusu, enstitü kurulunun
önerisi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile yeni programlar açı-
labilir.

(3) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim/anasanat dalı bütün-
lüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin ders seçimi ve değişik alanlarda uzmanlaşmalarına olanak
sağlanır.

(4) Anabilim/anasanat dallarının mevcut programlarında yapacağı değişiklikler, enstitü
kurulunca görüşülerek Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Enstitülerde, Senatonun önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla lisansüstü öğ-
retim yapmak üzere bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı ad taşıyan disiplinler arası
bir enstitü anabilim/anasanat dalı kurulabilir. Bu tür bir enstitü anabilim/anasanat dalının baş-
kanı, ilgili dekanlıkların görüşü alınarak, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve
Rektörlüğe bilgi verilir.

(6) Enstitülerde, diğer yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile Rektör onayıyla
yapılan ortak protokol sonrası, Senatonun önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla, lisans-
üstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir.
Bunların yurt içi ile ilgili ortak programları; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yü-
rütülür.

(7) Yükseköğretim kurumlarında; Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine, öğretim ele-
manı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim tekno-
lojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan
öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan
öğretim yoluyla verilecek dersler, kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavla-
rının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile
uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(8) İkinci öğretimde ve uzaktan öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas-
lar çerçevesinde, ilgili anabilim/anasanat dalının başvurusu, enstitü kurulunun önerisi, Sena-
tonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programı açılabilir.

(9) Yabancı dilde lisansüstü programlar Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar
çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kara-
rıyla açılabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlarda Kontenjanlar, Başvuru Şartları,

Öğrenci Kabul ve Kayıt Esasları

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 6 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına

alınacak öğrenci sayısı, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca anabilim/anasanat dalı akademik
kurulunun görüşü alınarak enstitüye teklif edilir.

(2) Lisansüstü kontenjanlar enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvurma koşulları, son başvuru tarihi,
istenilen belgeler ve diğer hususlar verilecek ilanla duyurulur. Bu ilanda yabancı uyruklu öğ-
renci ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ayrılan kontenjanlar da
ayrıca belirtilir.

Başvuru şartları
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara başvurular aşağıda belirlenen esaslara göre

yapılır:
a) Başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte ens-

titü müdürlüklerine yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan mü-
racaatlar kabul edilmez. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya ilgili kurum tarafından onaylı
örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına
dayanılarak işlem yapılır.

b) Lisansüstü eğitim yapmak üzere başvuran yabancı uyruklu adayların ALES ya da
eşdeğer sayılan sınavlardan başvurdukları programlara göre, bu maddenin iki, üç ve dördüncü
fıkralarında belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Öğrenci kabulünde de, 8 inci maddenin
bir, iki ve üçüncü fıkralarına göre işlem yapılır. Yabancı uyruklu adaylar, Üniversite tarafından
yapılacak Türk Dili sınavında 100 puan üzerinden en az 70 puan almak zorundadır. Ancak, Se-
nato tarafından geçerli sayılan Türkçe kurslarını ya da sınavını başardıklarını belgeleyenler,
bu sınavdan muaf tutulurlar. Geçerli belgesi bulunmayan ve yapılan sınavda başarısız olanlar
Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bu süre içinde aynı usulle yapılacak Türk Dili sı-
navlarında da başarılı olamayan yabancı uyruklu adaylar yüksek lisans ve doktora öğrenimine
kayıt haklarını kaybederler.

c) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora program-
larına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini Türkçe öğretim yapan bir
üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylar, anılan Türkçe sınavından muaf
tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından be-
lirlenir.

ç) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans
ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul
kararı ile belirlenir. Ancak Senato, belirlenen programlar dışında da öğrenci kabulüne karar
verebilir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki
koşulları sağlamış olmaları gerekir;

a) Mezuniyet alanı yönünden, anabilim/anasanat dalı tarafından uygun görülen bir lisans
diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk
uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan
ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul
tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puan almış
olmaları gerekir. Güzel sanatlar alanı mezunlarından, başvurularında ALES’e girme koşulu
aranmaz.
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c) Adayların varsa anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspan-
yolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sına-
vından veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavından aldıkları puan değerlendirmeye katılır.

ç) Uzaktan ya da örgün tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü, lisans not
ortalamalarına göre yapılır. Bu programlara başvuruda ALES puanı koşulu aranmaz.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Mezuniyet alanı yönünden, anabilim dalı tarafından uygun görülen lisans/tezli yüksek

lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans diploması ile başvuranların ise lisans mezu-
niyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3,3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
Ayrıca, yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu
öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvu-
ranların ise en az 80 standart puana sahip olmaları ve Üniversitelerarası Kurul tarafından
ALES’e eşdeğer sayılan sınavların sonuçları da sırasıyla en az 55 ve 80 ALES puanına eşdeğer
olması gerekir.

c) Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arap-
ça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan
veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sına-
vından bu puan muadili bir puan alınması gerekir.

ç) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri
diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Ba-
kanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip
olmaları gerekir.

d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya en az 55 sayısal ALES pua-
nına, tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve vete-
riner fakülteleri mezunlarının ise lisans derecesine sahip olmaları ve en az 55 sayısal ALES
puanı almış olmaları gerekir.

e) Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavların sonuçları da
en az 55 ALES puanına eşdeğer olması gerekir.

(4) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların;
a) Mezuniyet alanı yönünden, anasanat dalı tarafından uygun görülen tezli yüksek lisans

diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans diploması ile başvuranların ise lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3,3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca,
yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrenci-
lerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.

b) Güzel sanatlar alanı mezunlarının sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde
ALES puanı aranmaz. Güzel sanatlar alanı mezunları haricinde başvuran adayların ALES’ten
sözel türde en az 55 puan almış olmaları gerekir. Lisans diploması ile sanatta yeterlik progra-
mına başvuran adayların ise ALES’ ten sözel türde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla
Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arap-
ça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan
veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sına-
vından bu puan muadili bir puan alınması gerekir.
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ç) Güzel sanatlar alanı mezunlarının sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde;
not ortalaması ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyo sonucunun değerlendirilmesi gerekir.

(5) Lisansüstü programlara başvuru için gerekli şartlarda Senato tarafından değişiklik
yapılabilir.

Öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların baş-

vurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde enstitü

yönetim kurulu tarafından ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi de dikkate alınarak
her anabilim/anasanat dalı için en az üç, en çok beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir aday
değerlendirme jürisi belirlenir. Aday değerlendirme jürisi, adayları ilanda belirtilen tarih, saat
ve yerde yazılı/mülakat sınavına alarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar. Jüri baş-
kanı, adayların yazılı/mülakat ve başarı puanlarını içeren tutanağı anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı kanalıyla yazılı/mülakat tarihini izleyen en geç üç iş günü içerisinde enstitü müdürlü-
ğüne iletir.

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede adayın ba-
şarı puanı; ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si, yazılı/mülakat
sınavı puanının  % 20’si ve yabancı dil puanının % 10’unun toplanması ile elde edilir. Bir ada-
yın başarılı sayılabilmesi için başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 60 olması ve ya-
zılı/mülakat sınavına girmiş olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek pu-
andan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Çeşitli
nedenlerle kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listesindeki adaylara lisansüstü akademik
takvimdeki süreler içerisinde puanlama sırasına göre kayıt hakkı tanınır. Başarı puanının eşitliği
durumunda güzel sanatlar alanı mezunu adaylar için transkript notu, diğer adaylar için ise
ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Ayrıca;

1) Güzel sanatlar alanına bağlı anabilim/anasanat dallarının yüksek lisans programlarına
öğrenci kabulünde ALES’e girme koşulu aranmaz. Bu öğrenciler için yapılacak değerlendir-
mede alan yeterliği ile ilgili olarak yapılacak yazılı/uygulamalı sınav puanının % 60’ı, lisans
not ortalamasının % 30’u, yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır.  Bir adayın başarılı
sayılabilmesi için başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 60 olması ve yazılı/uygulamalı
sınava girmiş olması gerekir.

2) Enstitüye bağlı anabilim dallarından o yılda birincilikle mezun olan lisans öğrencileri,
mezun oldukları anabilim dallarında yüksek lisans yapmak istediklerinde, gerekli ALES puanını
sağlamış olmak koşuluyla ilgili programa sınavsız olarak yerleştirilebilir. Bölüm birincilerinin
belirlenmesinde, birinci ve ikinci öğretim tek bölüm olarak kabul edilir.

3) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde lisans not ortalamalarında yüzlük
sistem kullanılır. Yüzlük sisteme çevrilmemiş transkriptlerde YÖK’ün çevrim tablosu kullanılır.

c) Uzaktan ya da örgün tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans
mezuniyet not ortalaması adayın başarı puanını oluşturur. Programın özelliğine göre başvuruda
aranacak ek kriterler, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Doktora programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve prog-
rama yerleştirilmesinde uygulanacak esaslar;

a) Doktora programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde enstitü yönetim ku-
rulu tarafından ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi de dikkate alınarak her anabilim dalı
için en az üç, en çok beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi belirlenir.
Aday değerlendirme jürisi, adayları ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde yazılı/mülakat sınavına
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alarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar. Jüri başkanı, adayların yazılı/mülakat ve
başarı puanlarını içeren tutanağı anabilim dalı başkanlığı kanalıyla yazılı/mülakat tarihini iz-
leyen en geç üç iş günü içerisinde enstitü müdürlüğüne iletir.

b) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede adayın başarı puanı;
ALES puanının % 50’si, lisans diplomasıyla başvuran adayların lisans, yüksek lisans diplo-
masıyla başvuran adayların yüksek lisans not ortalamalarının % 30’u, yazılı/mülakat sınavı
puanının % 15’i ve yabancı dil puanının %5’inin toplanması ile elde edilir. Bir adayın başarılı
sayılabilmesi için başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 65 olması ve yazılı/mülakat
sınavına girmiş olması gerekir. Lisans diplomasıyla başvuran adaylar için bu toplamın en az
75 olması gerekir.  Bu taban puanların üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralana-
rak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Çeşitli nedenlerle kayıt yap-
tırmayan adayların yerine yedek listesindeki adaylara lisansüstü akademik takvimdeki süreler
içerisinde puanlama sırasına göre kayıt hakkı tanınır. Başarı puanının eşitliği durumunda ALES
puanı yüksek olan aday tercih edilir.

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede
adayın başarı puanı; ALES veya temel tıp puanının % 50’si, lisans diplomasıyla başvuran aday-
ların lisans, yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların yüksek lisans not ortalamalarının
% 30’u, yazılı/mülakat notunun  % 15’i ve yabancı dil puanının %5’i alınarak toplanır. Bir
adayın başarılı sayılabilmesi için başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 65 olması ve
yazılı/mülakat sınavına girmiş olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek
puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Çeşitli
nedenlerle kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listesindeki adaylara, lisansüstü akademik
takvimdeki süreler içerisinde puanlama sırasına göre kayıt hakkı tanınır. Başarı puanının eşitliği
durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

ç) Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) temel tıp bilimleri I. bölümünden
elde edilen standart puanın 0.7, temel tıp bilimleri II. bölümünden elde edilen standart puanın
0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Ayrıca;

d) Doktora programına öğrenci kabulünde lisans/tezli yüksek lisans not ortalamalarında
yüzlük sistem kullanılır. Yüzlük sisteme çevrilmemiş transkriptlerde YÖK’ün çevrim tablosu
kullanılır.

(3) Sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi
ve programa yerleştirilmesinde uygulanacak esaslar;

a) Sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde enstitü yö-
netim kurulu tarafından ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi de dikkate alınarak her ana-
sanat dalı için en az üç, en çok beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir aday değerlendirme
jürisi belirlenir. Aday değerlendirme jürisi, adayları ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde
yazılı/mülakat/uygulama sınavına alarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar. Jüri
başkanı, adayların yazılı/mülakat/uygulama ve başarı puanlarını içeren tutanağı anasanat dalı
başkanlığı kanalıyla yazılı/mülakat/uygulama tarihini izleyen en geç üç iş günü içerisinde ens-
titü müdürlüğüne iletir.

b) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede adayın başarı
puanı; ALES puanının % 60’ı, lisans diplomasıyla başvuran adayların lisans, yüksek lisans
diplomasıyla başvuran adayların yüksek lisans not ortalamalarının % 20’si, yazılı/mülakat/uy-
gulama sınavı puanının % 15’i ve yabancı dil puanının %5’inin toplanması ile elde edilir. Bir
adayın başarılı sayılabilmesi için başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 65 olması ve
yazılı/mülakat/uygulama sınavına girmiş olması gerekir. Lisans diplomasıyla başvuran adaylar
için bu toplamın 80 olması gerekir.  Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan
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itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Çeşitli neden-
lerle kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listesindeki adaylara, lisansüstü akademik tak-
vimdeki süreler içerisinde puanlama sırasına göre kayıt hakkı tanınır. Başarı puanının eşitliği
durumunda güzel sanatlar alanı mezunu adaylar için transkript notu, diğer adaylar için ise
ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Ayrıca;

1)  Güzel sanatlar alanı ile ilgili alanlarda sanatta yeterlik çalışmasına öğrenci kabulünde
ALES’e girme koşulu aranmaz. Bu öğrenciler için yapılacak değerlendirmede alan yeterliği
ile ilgili olarak yapılacak yazılı/mülakat/uygulamalı sınav puanının % 60’ı, lisans diplomasıyla
başvuran adayların lisans, yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların yüksek lisans not or-
talamalarının % 35’i ve yabancı dil puanının %5’i alınarak toplanır. Bir adayın başarılı sayıla-
bilmesi için başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 65 olması ve yazılı/mülakat/uygu-
lamalı sınava girmiş olması gerekir. Lisans diplomasıyla başvuran adaylar için bu toplamın 80
olması gerekir.

2) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde lisans/tezli yüksek lisans not ortala-
malarında yüzlük sistem kullanılır. Yüzlük sisteme çevrilmemiş transkriptlerde YÖK’ün çevrim
tablosu kullanılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen ve nitelikleri

aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygu-
lanabilir. Buna göre;

a) Lisans eğitimini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-
larda yapmış olan adaylar,

b) Lisans eğitimini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarında yapmış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışın-
daki yükseköğretim kurumlarında yapmış olan doktora adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini başvurdukları doktora programından farklı
alanda yapmış olan adaylar,

bilimsel hazırlık programına öğrenci olarak kabul edilir.
(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler
de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin lisans seviyesinde aldıkları
dersler için Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
24’üncü maddesi, yüksek lisans seviyesinde aldıkları dersler için ise bu Yönetmeliğin 17’inci
maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programı, yukarıdaki ilkeler dikkate alınarak anabilim/anasanat
dalı tarafından hazırlanarak, öğrencinin kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde enstitü müdürlüğüne
gönderilir ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre
dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, lisansüstü ders almamak kay-
dıyla bu yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında kayıt yaptırdığı dersleri başarıyla tamamlayamayan
öğrenci, ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğre-
nimine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Ancak kayıtlı lisansüstü
öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğ-
renciler kayıt yaptırmak zorunda olup bu Yönetmeliğin derslerle ilgili hükümlerine tabidirler.

(3) Lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrenciler, enstitü öğrencisi olmaya
hak kazandıklarında, özel öğrenci olarak aldıkları dersleri anabilim/anasanat dalı başkanlığının
görüşü, enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü eğitimini devam ettirdiği anabilim/ana-
sanat dalında almakla yükümlü oldukları toplam ders kredisinin en çok % 50’sine kadar say-
dırabilirler.

(4) Özel öğrenciler, kredi/saat başına enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve
Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanan katkı payını ödemek zorundadır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Yatay geçişler için;
a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü

anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında
en az bir yarıyılı tamamlamış olmak,

b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmak,
c) Kayıt yaptırmış olduğu dersleri başarmış olmak,
ç) Başardığı derslerin not ortalaması 100 puan üzerinden yüksek lisans için en az 70

puan ve doktora/sanatta yeterlik için en az 80 puan veya eşdeğerleri olan başarılı öğrenciler li-
sansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçişler, aynı/eşdeğer eğitimi veren lisansüstü programları arasında yapılır.
Enstitü anabilim/anasanat dalları her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri
yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, enstitü müdürlüğüne bildirirler. Kontenjanlar enstitü ku-
rulunda görüşülerek Senatoya sunulur.

(3) Adaylar tarafından, yatay geçişle ilgili müracaatlar yarıyıl başından en az 15 gün
önce ilgili enstitü müdürlüğüne, transkriptlerini ve ders içeriklerini de ekledikleri bir dilekçeyle
yapılır.

(4) Adaylar enstitü anabilim/anasanat dalınca; lisans/yüksek lisans başarı notu, alınan
lisansüstü ders sayısı ve kredisi değerlendirilerek sıralanır. Bu sıralama enstitü yönetim kuru-
lunda görüşülerek kesinleştirilir.

(5) Adayların intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi enstitü yö-

netim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Öğrenci kayıt iş-
lemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak enstitü müdürlüğü tarafından yapılır.
Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayan adaylar, öğrencilik haklarını
kaybeder. Çeşitli nedenlerle kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listesindeki adaylara
lisansüstü akademik takvimdeki süreler içerisinde puanlama sırasına göre kayıt hakkı tanınır.

Kayıt yenileme
MADDE 13 – (1)  Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları

başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kendi he-
sabına lisansüstü eğitim yapmak üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, bu Yönet-

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                            17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063



melikle belirlenen azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler, örgün öğrenim tezsiz yüksek
lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek
için katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen
öğrencilerin kaydı yenilenmez ve öğrencilere tanınan haklardan yararlanamazlar.

(2) Akademik takvimde belirlenen süreler içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını
yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim sü-
resinden sayılır. Süresi içinde kayıtlarını yeniletmeyen öğrencilerin, devamsızlık sınırını aş-
mamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek ko-
şuluyla kayıtları yenilenebilir. Her ne sebeple olursa olsun, ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans
programları hariç, alınan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Ders dönemi ve dönem projesi/tez aşamasındaki her öğrenci kaydını yenilemek zo-
rundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğretim dili
MADDE 14 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile belirli programlarda bütün dersler ya da bazı dersler gerekli olduğu dö-
nemlerde yabancı dilde verilebilir. Tezler, sanat eseri ve sanatta yeterlik eseri çalışmasına ilişkin
raporlar da Türkçe yazılır. Ancak ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir tezin, sanat eserinin ya da sanatta yeterlik eseri çalışması
raporunun yabancı dilde yazılmasına karar verilebilir. Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının
bir yabancı dilde yapıldığı programlarda ise dersler ilgili yabancı dilde yürütülür. Yeterlik,
tez/sanat eseri raporu/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu, savunma sınavları ile raporları
yabancı dilde ya da Türkçe yazılabilir.

Ders seçimi
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimleri;

tezsiz yüksek lisansta danışmanları, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte tez da-
nışmanları tarafından yapılır. Danışmanı/tez danışmanı atanmayan öğrenciler için ise bu görev
danışmanı/tez danışmanı atanıncaya kadar ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya
anabilim/anasanat dalı başkanının enstitüye bildirdiği öğretim üyeleri tarafından yürütülür.

(2) Yarıyıl başında, danışmanının/tez danışmanının görüşü doğrultusunda alacağı ders-
leri seçip ders kaydı yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme/silme ta-
rihlerinde danışman/tez danışmanının görüşü doğrultusunda ders ekleme ve ders silme işlemleri
yapabilir. Lisansüstü öğrenciler; danışman/tez danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki başka yük-
seköğretim kurumlarından lisansüstü dersler alabilirler. Ayrıca lisansüstü programlara kayıt
yaptıran öğrenciler;

a) Öğrenim süresince almakla yükümlü oldukları toplam ders kredisinin en fazla %
50’sini aynı öğretim üyesinden alabilir.

b) Başka üniversitelerin enstitülerinin ilgili anabilim dalından, almakla yükümlü ol-
dukları toplam ders kredisinin en fazla % 40’ını alabilir.

c) Başka üniversitelerin enstitülerinin diğer anabilim dallarından, almakla yükümlü ol-
dukları toplam ders kredisinin en fazla % 30’unu alabilir.

ç) Aynı enstitünün diğer anabilim dallarından, almakla yükümlü olduğu toplam ders
kredisinin en fazla % 40’ını alabilir.

d) Aynı üniversitenin diğer enstitülerinin anabilim dallarından, almakla yükümlü olduğu
toplam ders kredisinin en fazla % 40’ını alabilir.
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e) Öğretim üyeleri; bir dönem içerisinde yüksek lisanstan 6, doktoradan da en çok 6
ulusal kredilik olmak üzere toplam 12 ulusal kredilik ders açabilir.

(3) Ders seçimi ve ders kaydı işlemleri, öğrencinin bir yarıyılda almakla yükümlü ol-
duğu oranlar dâhilinde yapılır. Derslerden başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları derslerde
dâhil olmak üzere, bir dönemde en fazla 18 ulusal kredilik ders seçebilirler.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 16 – (1) Lisansüstü dersler; ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun

görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun
onayıyla belirlenir.

(2) Lisansüstü derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin hangi öğ-
retim üyeleri tarafından verileceği, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak,
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye teklif edilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından
karara bağlanır.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Bir dersi bir veya
birden fazla öğretim üyesi sıralı olarak verebilir. Zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora/sanatta yeterlik de-
recesine sahip öğretim görevlilerine de lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.

(4) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri adına
başka üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin tez projeleri kendi
üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin bilimsel araştırma birimleri bütçesinden ve/veya
Üniversitede Kalkınma Bakanlığı tarafından bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden
desteklenir.

Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 17 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam

eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saa-
tinin yarısının toplamıdır.

(2) Örgün lisansüstü eğitimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik
ve uygulamalı derslerin % 30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin
yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler için devam du-
rumu; öğrencilerin sisteme girişi, sanal sınıflara katılımı ve öğretim materyallerine erişimi ölçüt
alınarak belirlenir. Sisteme hiç girmeyen öğrenciler, devamsızlıktan ilgili birimin ve öğretim
elemanının takdiri ile başarısız kabul edilebilir. Uzaktan öğretim programlarında, yapılan sı-
navlara giremeyen öğrenciler için mazeret kabul edilmez.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-
çimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya
elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğ-
retim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

(5) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri
ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınav kâğıtları, ilgili öğretim
elemanı tarafından iki yıl süreyle saklanır. Sınav belgelerinin saklanmasıyla ilgili kararlar ens-
titü yönetim kurulunca alınır.
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(6) Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci, bu itirazını sınav sonuçlarının ilanından iti-
baren en geç yedi gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapabilir.
Anabilim/anasanat dalı başkanlığınca bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede hata
görülürse gerekli not düzeltmesi yapılarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili enstitü
müdürlüğüne bildirilir.

(7) Öğrenci başarısız olduğu derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda yeniden kayıt yap-
tırır. Başarısız olunan dersin açılmaması, programdan kaldırılmış olması ve benzeri durumlarda
danışman/tez danışmanının görüşü doğrultusunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız olduğu dersin yerine başka bir lisansüstü
ders alabilir. Programdan kaldırılmış olan ve başarısız olunan dersin yerine ise farklı bir ders
alınması durumunda başarılan bu ders ilgili dönemin ortalamasına katılarak değerlendirilir.

(8) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu yüksek lisans programında zorunlu görülen krediyi ta-
mamlamak zorundadır. Mezuniyet için zorunlu olan ulusal kredi, ders ve AKTS kredi miktarı
tamamlandığı takdirde öğrencinin başarılı olduğu dersleri ortalamaya katılarak mezuniyet iş-
lemleri gerçekleştirilebilir.

(9) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara Sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl sü-

resince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara
sınav yerine sayabilir.

b) Yarıyıl Sonu Sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl so-
nunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin
yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu ve-
rilir.

c) Bütünleme Sınavı: Yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanan ve bu sınavlara ma-
zeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, yarıyıl sonu sınavına girip başarısız duruma dü-
şen öğrenciler bütünleme sınavına girer. Bir dersin bütünleme sınavına girebilmek için öğren-
cinin zamanında ders kaydını yaptırmış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması şartları
aranır.  Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir.

ç) Mazeret Sınavı: Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul
edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri ara sınav hakkını aynı dönem içinde kullanırlar. Bu
derslerin başarı notunun hesaplanmasında mazeretli olduğu dönemin ara sınav puanları esas
alınır. Mazeret sınavlarına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

(10) Başarı notu; tek ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi et-
kinlikleri ile yarıyıl sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla
belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder.

(11) Ders başarı notu; öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar,
ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile
elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin % 40’ı ve yarıyıl sınav puanının
da % 60’ı toplanmak suretiyle öğrencinin ders başarı notu hesaplanır. Bir dersteki başarı duru-
mu ders başarı notu ile belirlenir.

(12) Ders geçme notu yüksek lisansta 100 puan üzerinden 65 puan, doktora/sanatta ye-
terlikte 75 puandır. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60 puan,
doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 70 puan olması gerekir.

17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



(13) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki sınavlara ilişkin puan,
not ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

a) Yüksek lisans programıyla ilgili notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas
alınır:

Puanlar Notlar Katsayılar
93-100 AA 4.00
86-92 BA 3.50
79-85 BB 3.00
72-78 CB 2.50
65-71 CC 2.00
00-64 F3 1.50

F1 Başarısız-Devamsız
F2 Başarısız-Sınava Girmedi

1) Yukarıdaki harf notlarından;
F1: Devamsız ve mazeretsiz, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkının ol-

madığını,
F2: Devam etti, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmediğini,
F3: Devam etti, yarıyıl sonu sınavına girdi. Ancak sınav notu veya ders başarı notu ön-

görülen düzeyin altında olduğu için başarısız olduğunu,
G: Kredisiz derslerden geçer/başarılı olduğunu,
K: Kredisiz derslerden kalır/başarısız olduğunu,
ifade eder.
b) Doktora programıyla ilgili notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas alınır:
Puanlar Notlar Katsayılar
95-100 AA 4.00
90-94 BA 3.50
85-89 BB 3.00
80-84 CB 2.50
75-79 CC 2.00
00-74 F3 1.50

F1 Başarısız-Devamsız
F2 Başarısız-Sınava Girmedi

1) Yukarıdaki harf notlarından;
F1: Devamsız ve mazeretsiz, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkının ol-

madığını,
F2: Devam etti, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmediğini,
F3: Devam etti, yarıyıl sonu sınavına girdi. Ancak sınav notu veya ders başarı notu ön-

görülen düzeyin altında olduğu için başarısız olduğunu,
G: Kredisiz derslerden geçer/başarılı olduğunu,
K: Kredisiz derslerden kalır/başarısız olduğunu,
ifade eder.
Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda

enstitüler tarafından hesaplanarak belirlenir. Bu hesaplama sonucunda, öğrencinin yarıyıl aka-
demik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama
elde edilir.
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(2) Yarıyıl akademik başarı not ortalaması; bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden
elde ettiği notların katsayısı ile o derslerin kredi değerlerinin çarpımından oluşan toplam sayı
bulunur. Daha sonra bütün derslerden elde edilen bu sayı, derslerin kredi değerleri toplamına
bölünerek yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden
sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.

(3) Genel akademik başarı not ortalaması; yarıyıl akademik başarı not ortalamasının
hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren al-
mış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel akademik başarı not ortalamasına
tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

Ders saydırma
MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önce son beş yıl içinde yurt

içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu kredili li-
sansüstü derslerden kendi bilim/sanat alanı ile ilgili olanlar, danışman/tez danışmanının görüşü,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onaylaması şartıyla
devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler-
den alınan dersler, eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu
derslerle birlikte adı ve kredisi ile öğrencinin not dökümüne işlenir.

Mazeret ve izinli sayılma
MADDE 20 – (1) Öğrencilere, belgelendirecekleri önemli mazeretlerinin veya eğitim

öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların or-
taya çıkması halinde, enstitü yönetim kurulunca ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak
en fazla iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğ-
renci, izinli olduğu süre boyunca derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(2) Öğrenciler, izinle ilgili yazılı başvurularını ders kaydı/kayıt yenileme süresinden
önce bağlı olduğu enstitüye yapar. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bit-
tikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) Ders sınavlarına giremeyen öğrencilerin, mazeretleriyle ilgili her türlü müracaatları,
mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır.
Süresi içinde yapılmayan müracaatlar, sınav tarihlerine isabet eden bir günlük tedavi amaçlı
belgeler, geç sunulan raporlar işleme konulmaz. Sağlık raporu ilgili yönetim kurulunca kabul
edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(4) Askerlik görevi nedeniyle enstitülerden geçici olarak ayrılan öğrenciler izinli sayılır.
(5) Enstitü yönetim kurulunca izinli sayılan süreler, eğitim-öğretim süresinden sayıl-

maz.
Kayıt silme
MADDE 21 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile diğer mevzuat hükümlerine göre; yük-
seköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık sorunları nedeniyle öğrenime
devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin ve kendi isteği ile kaydını alanların enstitü ile ili-
şikleri enstitü yönetim kurulu kararıyla kesilir.

Yüksek lisans programı
MADDE 22 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği
Senato tarafından belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, gerekli şartları taşıyan öğ-
rencinin başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu ona-
yı ile yapılabilir.

17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı; 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla en az 21
ulusal kredi, en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından
oluşur.

(3) Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması ulusal kredisiz olup, başarılı veya ba-
şarısız olarak değerlendirilir.

(4) Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt
yaptırmak zorundadır.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Seçilen bu derslerin kredisi, yüksek lisans ders
kredisine ilave edilir.

(6) Dersler, tez danışmanının görüşü doğrultusunda ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında ve-
rilmekte olan lisansüstü derslerden de 15 inci maddede belirtilen esaslara uygun olmak kaydıyla
seçilebilir.

Süre
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.
(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-
rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler, üçüncü
yarıyıl sonunda programı tamamlayabilirler.

Tez danışmanı atanması ve değişikliği
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı aka-

demik kurulu en geç birinci yarıyılın sonuna kadar her öğrenci için öğretim üyeleri arasından
bir tez danışmanı belirleyerek enstitü müdürlüğüne önerir ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile tez danışmanı atanır.

(2) Tez danışmanı olarak atanan öğretim üyesi, tez danışmanı olduğu öğrencinin tez
konusu önerisini anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda görüşerek, en geç ikinci yarıyıl
sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne gönderir. Tez
konusu önerileri enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(3) Tez danışmanı, anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyeleri arasından, yeterli
öğretim üyesi bulunamadığında anabilim/anasanat dalındaki doktoralı öğretim görevlileri veya
konunun/alanın uzmanı Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından seçilebilir.

(4) Enstitü yönetim kurulu tarafından tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri, tez
danışmanı olarak atandığı tarihten itibaren tez danışmanı olduğu öğrenciler için tüm akademik
ve idari görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Bu ders yarıyıl ve yaz tatillerinde
de olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder. Uz-
manlık alan dersine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir ve enstitü yönetim kurulunca
uygulanır.
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(5) Tez danışmanı değişikliği, tez danışmanının ya da öğrencinin gerekçeli talebi ve
anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(6) Tez konusu önerisi üzerinde daha sonra gerçekleştirilmesi istenen değişiklikler, tez
danışmanının gerekçeli talebi, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

ilgili enstitü tez yazım yönergesi kurallarına uygun biçimde yazmak, ciltlenmemiş şekilde en
az dört nüsha halinde enstitüye teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zo-
rundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanının görüşü de alınarak ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri,
biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içinde başka bir ana bilim
dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, üç veya beş kişiden oluşur.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde
toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. İlgili anabilim/anasanat dalı tarafından tarihi
en az üç gün önceden ilan edilen tez savunma sınavı/sanat uygulaması, enstitü yönetim kuru-
lunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça, akademik yönden dengi ya da üstünde
olan izleyicilere açıktır. Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler ye-
rine ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik
üye ile yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için, durum bir tutanakla tespit edilerek
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi
tespit edilerek, on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler ko-
nusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez
hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde, ilgili enstitüye kişisel
jüri raporları ile birlikte bir tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde, gerekli düzelt-
meleri yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez
konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının
ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine
tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

(7) Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı
veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere ta-
nınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(8) Belirlenen sürelerde tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız
olarak değerlendirilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 27 – (1) Öğrenci, tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da

sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, tez sınavına giriş tari-
hinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan
tezli yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
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ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konu-

larda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Bu program, toplam 30 ulusal kredi ve 60 AKTS krediden az olmamak koşuluyla,

en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
(3) Dönem projesi; öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği bilgilerin etkin

olarak kullanılmasına yöneliktir. Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde ikinci yarıyıldan
itibaren danışman gözetiminde hazırlanır.

(4) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu birinci yarıyılın sonuna kadar
enstitü müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Proje ko-
nusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(5) Dönem projesi dersi ulusal kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendi-
rilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl
sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(6) Dönem projesi ikinci yarıyılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Dönem proje-
sini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazır-
layıp bağlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı başkanlığı vasıtasıyla enstitüye teslim eder.

(7) Dönem projesi; danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından, öğretim üyeleri
arasından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından atanan, birisi danışman olmak üzere
üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olunması ha-
linde, öğrenciye en fazla üç ay ek süre verilir. Başarısızlığın devamı durumunda 29 uncu madde
hükümleri uygulanır.

(8)  Öğrencinin alacağı derslerin en fazla üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir.

(9) Lisansüstü ikinci öğretim programlarında, sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yü-
rütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(10) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden ALES’ten en az 70 puan almış
olmak ve not ortalaması en az 80 olmak koşuluyla ders dönemini bitirenler, ilgili anabilim/ana-
sanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçiş
yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu
kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. ALES koşulunun aranma-
dığı güzel sanatlar alanı programlarında ise tezli yüksek lisans programına geçiş için transkript
not ortalaması kullanılır.

Süre
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Azami süreler sonunda mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince be-
lirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek ko-
şulu ile öğrenimlerine devam etmek için ayrıca kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara
katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder.

Danışmanın atanması ve değişikliği
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı

akademik kurulu her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danış-
manlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim görevlisini, en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar belirler. Danışman atanması enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Danışman değişikliği, danışman ya da öğrencinin gerekçeli talebi ve anabilim/ana-
sanat dalı akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
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Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 31 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz

yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-

lim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 32 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi

gerekir.
(3) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180

AKTS krediden az olmamak koşuluyla en az 24 ulusal kredi, en az sekiz adet ders, bir seminer,
uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(4) Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise 270 AKTS krediden az olmamak
koşuluyla toplamda en az 45 kredi, en az 15 adet ders, iki seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik
sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(5) Seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması gibi çalış-
maların ulusal kredisi yoktur. Bu dersler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(6) Doktora programlarındaki lisansüstü dersler, tez danışmanının görüşü doğrultusun-
da, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de 15 inci maddede belirtilen
esaslara uygun olmak kaydıyla seçilebilir.

(7) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrencilere, tez danışmanının
görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile daha önce alınmamış olması koşuluyla, en çok iki lisans dersi verilebilir. Lisans dersleri,
ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için,
derslerin en fazla yedi tanesi yüksek lisans derslerinden seçilebilir.

(8) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için,
derslerin en fazla iki tanesi daha önce alınmamış olması koşuluyla yüksek lisans derslerinden
seçilebilir. Seçilen bu derslerin kredisi, doktora ders kredisine ilave edilir.

(9) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri Üniversitenin önerisi, öğretim
üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre
MADDE 33 – (1) Doktora programını tamamlama süresi tezli yüksek lisans derecesiyle

kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için azami dokuz yıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır.
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(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen altı yılsonuna, lisans derecesi ile
kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına gi-
remeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni
süreler verilir.

(4) Yasal öğrenim süresi içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami
süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gere-
ğince belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini
ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için ayrıca kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders
ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmak-
sızın öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirmeleri durumunda, yük-
sek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler üç yıl; lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler
ise dört yılsonunda programı tamamlayabilirler.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan doktora tezinde ba-
şarılı olamayan öğrenciler; gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş
olmaları kaydıyla talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması ve değişikliği
MADDE 34 – (1) Doktora programında, enstitü anabilim dalı akademik kurulu, en geç

birinci yarıyıl sonuna kadar her öğrenci için öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanı belir-
leyerek enstitü müdürlüğüne önerir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı atanır.
Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez da-
nışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanı, anabilim dalında görevli öğretim üyeleri arasından, yeterli sayıda
öğretim üyesi bulunamadığında ilgili anabilim dalına en yakın diğer anabilim dallarındaki öğ-
retim üyeleri arasından da seçilebilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri, tez
danışmanı olarak atandığı tarihten itibaren tez danışmanı olduğu öğrenciler için tüm akademik
ve idari görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Bu ders yarıyıl ve yaz tatillerinde
de olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder. Uz-
manlık alan dersine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir ve enstitü yönetim kurulunca
uygulanır.

(4) Tez danışmanı değişikliği, tez danışmanının ya da öğrencinin gerekçeli talebi, ana-
bilim dalı akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

Yeterlik sınavı
MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve dok-

tora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Ye-
terlik sınavları yılda iki kez akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

(2) Doktora öğrencileri, kredili derslerini başarıyla tamamladıktan sonra yeterlik sına-
vına girerler. Ancak tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrenciler
en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise en geç ye-
dinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen, enstitü yönetim ku-
rulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, üyelerinden birini başkan seçer. Başkan,
komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından sorumludur. Komite,
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farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, üç veya beş
kişilik sınav jürileri kurabilir. Jüri üyeleri başka bir anabilim dalı veya başka bir üniversitenin
ilgili anabilim dalından da seçilebilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ile öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı du-
rumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar
verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili
enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava
alınır. Arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

(6) Doktora yeterlik komitesi,  yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danış-

manının görüşü doğrultusunda, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından
başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak oy kul-
lanamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde tez danışmanının görüşü,
ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde
değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini,
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisini salt çoğunlukla kabul veya
ret eder. Bu karar, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir ve tez önerisi enstitü yönetim kurulunca onaylanır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Böyle bir durumda, yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez danış-
manıyla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, tez danışmanı ve tez konusunu değiştiren
bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme komitesi
kararı ve öğrencinin raporu yazılı olarak ilgili enstitüye bildirilir. Süresi içerisinde tez çalışması
raporunu sunmayan öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 38 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü

tez yazım yönergesi kurallarına uygun biçimde yazmak, ciltlenmemiş şekilde en az altı nüsha
halinde enstitüye teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
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(2) Doktora tez jürisi; tez danışmanının görüşü, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğ-
retim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş
kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde
toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tezin sunulması ve bunu
izleyen sözlü soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, adayın çalışmasıyla ilgili
konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. İlgili anabilim dalı
başkanlığınca tarihi en az üç gün önceden ilan edilen tez savunma sınavı, enstitü yönetim ku-
rulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça, akademik yönden dengi ya da üstünde
olan izleyicilere açıktır. Bu savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler
yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik
üye ile yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla saptanır.
Enstitü müdürlüğünün görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü be-
lirlenir. İkinci kez toplanamayan jüri konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar
verir.

(4) Jüri üyeleri, adayın sunduğu doktora tezini bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek,
hazırladıkları tez değerlendirme raporlarını sınav sonrası enstitü müdürlüğüne gönderilmek
üzere anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez savunma sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi yine reddedilen öğrenciye
yeni bir tez konusu verilir.

Doktora diploması
MADDE 39 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan, diğer koşulları da sağlayan öğ-

renci doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora
diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek-
öğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler
ile güzel sanatlar alanı mezunu öğrencilerin çalışmaları, 180 AKTS krediden az olmamak ko-
şuluyla en az 24 ulusal kredi, en az sekiz adet ders ve uygulamalar ile bir seminer, uzmanlık
alan dersi, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrencilerin çalışmaları ise 270 AKTS krediden
az olmamak koşuluyla en az 45 ulusal kredi, en az 15 adet ders ve uygulamalar ile iki seminer,
uzmanlık alan dersi, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.
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(4) Seminer, uzmanlık alan dersi, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-
lışmaların ulusal kredisi yoktur. Bu dersler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Sanatta yeterlik programlarındaki lisansüstü dersler, tez danışmanının görüşü doğ-
rultusunda, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de 15 inci maddede belirtilen
esaslara uygun olmak kaydıyla seçilebilir.

(6) Sanatta yeterlik programına lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenciler, tez da-
nışmanın görüşü, ilgili anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile daha
önce almamış olmaları koşuluyla en çok iki lisans dersi verilebilir. Ancak alınacak bu lisans
dersleri sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Lisans derecesi ile kabul edilen
öğrenciler için derslerin en fazla yedi tanesi yüksek lisans derslerinden seçilebilir.

(7) Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler
için, derslerin en fazla iki tanesi daha önce alınmamış olması koşuluyla yüksek lisans dersle-
rinden seçilebilir. Seçilen bu derslerin kredisi, sanatta yeterlik ders kredisine ilave edilir.

(8) Sanatta yeterlik programları yurt içi/yurt dışı müşterek/bütünleşik veya ortak sanatta
yeterlik programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri
Üniversitenin önerisi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine Yüksek-
öğretim Kurulunca belirlenir.

Süre
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bu programa kabul

edilen tezli yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler ile güzel sanatlar alanı mezunu öğrenciler
için en fazla altı yıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için ise en fazla dokuz yıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler ile güzel sanatlar alanı mezunu öğrenciler
için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tezini, sergi veya proje
çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtildiği üzere altı yılsonuna, lisans derecesi ile
kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen
bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu
onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az
altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(4) Yasal öğrenim süresi içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile tez,
sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde be-
lirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek ko-
şulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara ka-
tılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğren-
cilik statüleri devam eder.

(5) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde
başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.

Tez danışmanı atanması ve değişikliği
MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik programında, enstitü anasanat dalı akademik kurulu,

en geç birinci yarıyıl sonuna kadar her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya
proje yürütülmesinde tez danışmanlığı yapacak bir öğretim üyesi belirleyerek enstitü müdür-
lüğüne önerir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı atanır. Tez çalışmasının nite-
liğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir.
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(2) Tez danışmanı, anasanat dalında görevli öğretim üyeleri arasından, yeterli sayıda
öğretim üyesi bulunamadığında ilgili anasanat dalına en yakın diğer anasanat dallarındaki öğ-
retim üyeleri arasından da seçilebilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri, tez
danışmanı olarak atandığı tarihten itibaren tez danışmanı olduğu öğrenciler için tüm akademik
ve idari görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Bu ders yarıyıl ve yaz tatillerinde
de olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder. Uz-
manlık alan dersine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir ve enstitü yönetim kurulunca
uygulanır.

(4) Tez danışmanı değişikliği, tez danışmanın ya da öğrencinin gerekçeli talebi, anasanat
dalı akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 43 – (1) Kredili ders ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan ve diğer yü-

kümlülüklerini yerine getirmiş olan sanatta yeterlik öğrencisi, tezde elde ettiği sonuçları veya
yaptığı sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir
metni, Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve söz ko-
nusu çalışmayı sanat dalının niteliğine göre jüri önünde sunmak/sergilemek ya da sözlü olarak
savunmak zorundadır.

(2) Jüri; ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile biri öğrencinin tez danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim
üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin, eser ve/veya metnin kendilerine teslim edildiği ta-
rihten itibaren bir ay içinde, kişisel raporlarını hazırlayarak, tez danışmanının önerdiği sınav
gününde ilgili enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik
çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. İlgili
anasanat dalı başkanlığınca tarihi en az üç gün önceden ilan edilen tez savunma sınavı, enstitü
yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça, akademik yönden dengi ya
da üstünde olan izleyicilere açıktır.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışma hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya dü-
zeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay
içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.
Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen ya da dü-
zeltme süresi sonunda tezini teslim etmeyen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans
derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez veya sergi, proje, resital,
konser, temsil ve benzeri çalışmalarda başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenci, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla, sanat dalının özelliğine göre sanatta yeterlik diploması almaya hak ka-
zanır.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anasanat dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mezuniyet
MADDE 45 – (1) Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin,

bu Yönetmeliğin gerektirdiği bütün koşulları sağlamaları kaydıyla mezun olabilmeleri için;
a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora

savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya

da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kay-

dedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.
(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitü müdürlüğüne ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası

incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine ens-
titü yönetim kurulunca karar verilir.

Diploma ve diploma eki
MADDE 46 – (1) Mezuniyetine karar verilen;
a) Tezli yüksek lisans öğrencilerine; tezli yüksek lisans,
b) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerine; tezsiz yüksek lisans,
c) Doktora öğrencilerine; doktora,
ç) Sanatta yeterlik öğrencilerine; sanatta yeterlik,
diploması verilir.
(2) Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim/anasanat dalındaki prog-

ramın onaylanmış adı bulunur.
(3) Diploma eki, öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu

ve diploma türünü belirten uluslararası geçerliliği olan bir belgedir. Diploma eki, isteyen öğ-
rencilere diploması ile birlikte verilir. Diploma ekine ilişkin esaslar; ilgili mevzuat hükümleri
ve Senato kararları dikkate alınarak hazırlanır.

Disiplin
MADDE 47 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerin-

de, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Tebligat
MADDE 48 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitülerce yapılan

ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir.
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda; Ordu Üniversitesi

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan
ve 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim
Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği, Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan ve
1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili
enstitülerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 50 – (1) 23/8/2007 tarihli ve 26622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 15/7/2010 tarihli ve 27642 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ordu Üni-
versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Sınavlar, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği ne-
deniyle bölüm ve/veya anabilim dalı önerisi ile ilgili yönetim kurulu sınavın sözlü, hem yazılı
hem sözlü veya uygulamalı yapılmasına karar verebilir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili
en az iki öğretim elemanı gözetiminde yapılır. Öğrenci, bir günde o yarıyıla/yıla ait en fazla
iki dersin (2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ders-
ler hariç) sınavına alınabilir. Mazeret sınavları için bu şart aranmaz.”

MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Üniversitenin birimlerinde sınavların değerlendirilmesi, tam not

olan 100 puan üzerinden yapılır. Sınavlarda, 100 üzerinden alınan puanlar aşağıdaki sınırlara
göre nota çevrilir ve sınav sonuçları öğrenciye hem puan hem de not olarak bildirilir:

(2) Yukarıdaki harf notlarından;
a) G notu, kredisiz dersleri,
b) M notu,  muaf olunan dersler,
c) Yukarıdaki tabloda yer alan F2 notu, yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrencinin

ara sınav puanının % 40’ına karşılık gelen puan ve katsayıyı
belirtir.
(3) Geçmez notlar şunlardır:
a) E: Mazeretli, geçmez.
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b) F1: Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.
c) F2: Devam etti, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına girmedi; ancak, ders geçme

sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin ya-
rıyıl sonu sınav puanı dikkate alınır.

ç) F3: Devam etti, yarıyıl/yılsonu sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı notu
öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.

d) DD, FD, FF: Devam etti, yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazandı, ancak ara sınav
puanının % 40’ı ile yarıyıl sınavı/bütünleme sınavı puanının % 60’ının toplamı öngörülen dü-
zeyin altında olduğu için başarısız.

e) FE: Diş Hekimliği Fakültesi, pratik, klinik ve staj uygulamadan devam koşulunu ye-
rine getirdi, ancak belirlenen uygulama barajını geçemedi, başarısız. İlgili dersin yarıyıl/yılso-
nu/staj sonu sınavına girme hakkı yok.”

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

—— • ——
TEBLİĞLER

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İPOTEK FİNANSMANI KURULUŞLARINA İLİŞKİN

ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(III-60.1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ipotek finansmanı kuruluşlarına ve bu kuruluşların
faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) İpotek finansmanı kuruluşlarına görev ve yetki veren diğer kanunların ilgili hüküm-
leri saklıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-
nunun 60 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/7/2010 27642

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 29/3/2011 27889
2- 18/8/2011 28029
3- 21/12/2011 28149
4- 30/6/2013 28693
5- 4/11/2013 28811
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Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde

tanımlanan bankaları,
b) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
c) İDMK: İpoteğe dayalı menkul kıymetleri,
ç) İpotek finansmanı kuruluşu, İFK: Münhasıran bu Tebliğde belirtilen faaliyetlerin ye-

rine getirilmesi amacıyla anonim şirket şeklinde kurulmuş olan sermaye piyasası kurumunu,
d) İpotekli sermaye piyasası araçları: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(i) bendinde tanımlanan sermaye piyasası araçlarını,
e) İTMK: İpotek teminatlı menkul kıymetleri,
f) Kanun: 6362 sayılı Kanunu,
g) Konut finansmanı: Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan faali-

yeti,
ğ) Konut finansmanı fonu, KFF: İDMK karşılığında toplanan paralarla, İDMK sahipleri

hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre fon içtüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği olmayan
mal varlığını,

h) Konut finansmanı kuruluşları: Konut finansmanı kapsamında doğrudan tüketiciye
kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile BDDK tarafından konut finans-
manı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketle-
rini,

ı) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
i) Mesleki özen ve titizlik ilkesi: Dikkatli ve basiretli bir kişinin aynı koşullar altında

ayrıntılara vereceği önemi ve göstereceği dikkat ve gayreti,
j) Önemli etkiye sahip ortak: İFK’nın sermaye veya oy haklarının dolaylı olarak % 10

veya daha fazlasını temsil eden paylara veya bu oranın altında olsa dahi genel kurulda yönetim
kurulu üye sayısının salt çoğunluğuna karşılık gelen sayıda üyelikler için seçme veya aday
gösterme hakkı veren imtiyazlı paylara sahip olan kişiyi,

k) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
l) Varlıklar: İDMK, İTMK, varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul

kıymet ihracına konu edilebilecek nitelikteki kredi ve alacakları, ipotekli sermaye piyasası
araçlarını, varlığa dayalı menkul kıymetleri, varlık teminatlı menkul kıymetleri ve Kurulca uy-
gun görülen diğer varlıkları,

m) Varlık finansmanı: Kanunun 57 nci maddesinin dördüncü fıkrasında tanımlanan faa-
liyeti,

n) Varlık finansmanı fonu, VFF: Varlığa dayalı menkul kıymet karşılığında toplanan
paralarla, varlığa dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre fon
içtüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği olmayan mal varlığını,

o) Varlık kiralama şirketi, VKŞ: Münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere anonim
şirket şeklinde kurulmuş olan sermaye piyasası kurumunu,

ö) VDMK: Varlığa dayalı menkul kıymetleri,
p) VTMK: Varlık teminatlı menkul kıymetleri,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Faaliyet İzinlerine İlişkin Esaslar

Kuruluş şartları
MADDE 4 – (1) Kuruluş izin başvurularının Kurulca değerlendirilebilmesi için İFK’nın;
a) TTK hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine tabi olması,
b) Başlangıç sermayesinin en az 10.000.000 TL olması,
c) Paylarının tamamının nama yazılı olması,
ç) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması ve pay bedellerinin kuruluş sırasında tam, nak-

den ve her türlü muvazaadan âri olarak ödenmiş olması,
d) Esas sözleşmesinin Kanun, bu Tebliğ ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması,
e) Kurucu ortaklarının, yönetim kurulu üyelerinin ve genel müdürünün bu Tebliğde ön-

görülen şartları haiz olması,
f) Ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması,
gerekir.
(2) Faaliyet konusu farklı olan şirketlerin İFK’ya dönüşmesine izin verilmez.
(3) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen tutar, her yıl Kurulca yeniden belirlenebilir.
Kurucularda aranan şartlar
MADDE 5 – (1) İFK kurucularına ilişkin olarak;
a) Kurucu ortakların; konut finansmanı kuruluşu, İFK, geniş yetkili aracı kurum, VTMK

ihraççısı niteliğini haiz kuruluş, VKŞ, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kanunun dördüncü kıs-
mında belirtilen kurumlar veya Kurulca uygun görülen kuruluşlardan olması,

b) Kurucu ortaklar ile önemli etkiye sahip tüzel kişi ortakların;
1) Bankacılık Kanununda kurucu ortaklar için aranan şartları taşıması,
2) Muaccel vergi borcunun bulunmaması,
3) Kendi özel mevzuatları ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerinin

sürekli veya son bir yıl içinde bir ay veya daha fazla süreyle geçici olarak sınırlandırılması
veya durdurulması kararı verilmemiş olması,

4) Kurucusu veya hizmet sağlayıcısı oldukları KFF ve VFF’nin faaliyetleri süresince
geri ödeme güçlüğüne düşmemiş olması,

5) İhraççısı oldukları İTMK ve VTMK’dan kaynaklanan yükümlülüklerin kısmen ya
da tamamen yerine getirilememesi sonucunda idareci atanması aşamasına gelinmemiş olması,

c) Önemli etkiye sahip gerçek kişi ortakların,
1) (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olması,
2) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerek-

tiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
3) Mülga 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin

İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu
kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,

4) Fon kurulu üyesi olarak görev yaptıkları KFF ve VFF’nin, üye olarak görev yaptıkları
süre boyunca geri ödeme güçlüğüne düşmemiş olması,

5) Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca işlem yasaklı ol-
maması,

6) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Ka-
nunda düzenlenen suçlardan mahkum olmaması,

zorunludur.
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(2) Kamu tüzel kişiliğini haiz kurucular, kamu kurumları ile kamu sermayeli kuruluşlar,
Kanunun dördüncü kısmında belirtilen kurumlar ve Kurulca uygun görülen uluslararası kuru-
luşlar için birinci fıkranın (b) ve (c) bendinde yer verilen şartlar aranmaz.

(3) Kurucu ortaklar ile önemli etkiye sahip gerçek ve tüzel kişi ortakların yabancı uyruklu
olması veya yurtdışında yerleşik olması halinde, birinci fıkrada belirtilen belgelerin muadili
istenir ve Kurulca yabancı ortağın ülkesindeki yetkili otoriteden söz konusu ortak hakkında
görüş alınır.

(4) Konut finansmanı kuruluşlarının İFK’da doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi
olması halinde BDDK’nın uygun görüşü alınır.

Kuruluş başvuruları ve kuruluş izinleri
MADDE 6 – (1) Kurucu veya kuruculardan biri tarafından İFK kuruluş izni alınmak

üzere;
a) Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanan kuruluş başvuru formu ve

esas sözleşme taslağı,
b) Kurucu ortakların kurulacak İFK’da ortak olunmasına ilişkin yetkili kurullarından

alınmış noter onaylı karar örnekleri,
c) Kurucu ortakların ve önemli etkiye sahip ortakların 5 inci maddede yer alan şartları

taşıdıklarını tevsik eden belgeler,
ç) Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler
ile birlikte Kurula başvurulur.
(2) Kurul, kuruluş izni başvurularında İFK’nın tüzel kişi ortaklarında özel bağımsız de-

netim yaptırmış olma şartını arayabilir. Bu şart ortaklık yapısı değişikliği başvurularında da
aranabilir.

(3) Yabancı uyruklu veya yurtdışında yerleşik kişilerce temin edilecek bilgi ve belgeler
hakkında bu madde hükümleri kıyasen uygulanır. Kurul, temin edilecek belgelerin yeminli ter-
cüman tarafından tercüme edilmesini isteyebilir.

(4) Kuruluş izni başvuruları, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından
itibaren üç ay içinde Kurul tarafından karara bağlanır ve alınan kararlar ilgililere 10 iş günü
içinde bildirilir.

(5) Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç
duyulması halinde, başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde başvuru sahibi yazı ile ya da
elektronik ortamda bilgilendirilerek, eksikliklerin 20 iş günü içinde giderilmesi istenir. Bu tak-
dirde, dördüncü fıkrada öngörülen süreler, söz konusu eksik veya ek bilgi ve belgelerin tama-
mının Kurula sunulduğu tarihten itibaren baştan işlemeye başlar. Makul sebeplerin varlığı ha-
linde ve başvuru sahibinin talebi üzerine Kurulca başvuru sahibine 20 iş gününe kadar ek süre
verilebilir.

(6) Kurulca yapılacak değerlendirme sonucunda başvurunun uygun görülmesi halinde,
kuruluş işlemlerinin tamamlanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurulur. Kuruluş
işlemlerinde esas sözleşmenin konuya ilişkin Kurul izninin tebellüğ edildiği tarihi müteakip
en geç üç ay içinde ticaret siciline tescil ettirilmesi zorunludur. Aksi halde verilen kuruluş izni
iptal edilir.

Ticaret unvanı ve işletme adı kullanımı
MADDE 7 – (1) İFK’nın ticaret unvanında “ipotek finansmanı” ibaresini kullanması

zorunludur. İFK’nın işletme adı kullanmak istemesi halinde Kuruldan izin alması ve bu adı da
tescil ve ilan ettirmesi zorunludur.
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(2) İFK’nın yazılı ve görsel basın ve yayın organlarında yer alacak her türlü ilan ve
reklamları ile tüm yazışmalarında işletme adı ile birlikte ticaret unvanını kullanması zorunlu-
dur.

Faaliyet izinleri
MADDE 8 – (1) İFK’lar, kuruluşa ilişkin Kurul izninin tebellüğ edildiği tarihi müteakip

en geç üç ay içerisinde faaliyet izni almak üzere Kurula başvururlar.
(2) Faaliyet izni başvurularının Kurulca değerlendirilebilmesi için;
a) Kuruluş şartlarının kaybedilmemiş,
b) 10 uncu madde uyarınca gerekli yönetim ve organizasyon yapısının oluşturulmuş,
c) Bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilecek ipotekli sermaye piyasası aracı ihraç prog-

ramının hazırlanmış,
ç) Bu Tebliğde belirtilen şartları haiz yöneticilerin ve personelin atanmış,
olması gerekir.
(3) Faaliyet izni başvurularının inceleme ve sonuçlandırma sürelerine ilişkin olarak

6 ncı maddenin beşinci ve altıncı fıkra hükümleri uygulanır.
(4) Birinci fıkrada belirtilen sürede faaliyet izni almak üzere başvuruda bulunmayan

veya başvurunun Kurulca değerlendirilmesi sırasında ikinci fıkrada belirtilen şartları sağlama-
dığı tespit edilen İFK’lara daha önce verilmiş bulunan kuruluş izni geçersiz olur. İFK’lar, key-
fiyetin tebellüğ edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde esas sözleşmelerindeki ticaret un-
vanına, amaç ve faaliyet konularına ilişkin hükümleri, bu Tebliğde belirtilen faaliyetleri kap-
samayacak şekilde değiştirmek zorundadırlar. İFK’lar bu değişiklikleri yapmadıkları takdirde,
TTK’nın 529 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) numaralı bentleri hükümleri gere-
ğince sona ermiş sayılır.

(5) Faaliyet izni alındıktan sonra faaliyet süresince ikinci fıkrada belirtilen şartların
sağlanması; bu şartların herhangi birinin kaybedilmesi halinde ise durumun üç iş günü içinde
Kurula bildirilmesi zorunludur.

Esas sözleşme değişikliği ve pay devri
MADDE 9 – (1) İFK’ların esas sözleşme değişiklikleri Kurul iznine tabidir. Kurulca

uygun görülmeyen ya da Kurulun uygun görüşü alınmaksızın yapılan esas sözleşme değişik-
likleri genel kurulda karara bağlanamaz ve ticaret siciline tescil edilemez.

(2) İFK’ların ortakları ile önemli etkiye sahip ortaklarının değişmesi sonucunda İFK’nın
doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısında meydana gelecek değişikliklerde Kurul izninin alın-
ması zorunludur.

(3) İFK’da pay edinecek ortakların 5 inci maddede belirtilen şartları taşıması zorunlu-
dur.

(4) Bu maddenin uygulanmasında;
a)  Kamu tüzel kişileri hariç olmak üzere bir tüzel kişinin veya yukarıda sayılanların,

sermayelerinin doğrudan veya dolaylı olarak % 25 veya daha fazlasına iştirak ettikleri ortak-
lıklara,

b) Kurul tarafından aralarında istihdam ilişkisi, akdi ilişki ya da sair nedenlerle birlikte
hareket ettiği belirlenenlere,

ait paylar bir kişiye ait addolunur. Bu kişiler arasında yapılacak pay devirlerinde de
ikinci fıkra hükmü uygulanır.

(5) Bu maddeye aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz ve
bu maddeye aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim ve Organizasyona İlişkin Hükümler

Yönetim ve organizasyon yapısı
MADDE 10 – (1) İFK bünyesinde, etkin bir yönetim ve organizasyon yapısının oluş-

turulması zorunludur. Yönetim ve organizasyon yapısına ilişkin, asgari olarak;
a) Kurul düzenlemeleriyle uyumlu muhasebe, kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli

iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli bir organizasyonun kurulmuş,
b) Mekân ve bilgi işlem altyapısını da içerecek şekilde teknik donanımın sağlanmış,
c) Uygun iç kontrol, risk yönetimi ve teftiş sisteminin oluşturulmuş,
ç) Yeterli sayıda personelin istihdam edilmiş,
d) Personelin görev tanımları, çalışma usul ve esasları ile yetki ve sorumluluklarının

belirlenmiş,
e) Risk yönetimi, iç kontrol ve teftiş politika ve prosedürleri ile 11 inci maddenin birinci

fıkrasında belirtilen personelin taşıması gereken öğrenim durumu, deneyim, bilgi ve beceri se-
viyeleri gibi nitelikler ile diğer niteliklerin yazılı olarak belirlenerek yönetim kurulu tarafından
karara bağlanmış ve ilgili personele tebliğ edilmiş,

olması gerekir.
Yöneticilere ve personele ilişkin şartlar
MADDE 11 – (1) İFK personeli; genel müdür, genel müdür yardımcıları, iç kontrol

elemanları, risk yönetim personeli, müfettişler ile hizmet personeli dışındaki diğer personelden
oluşur. Yönetici, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ile ilgili birim
yöneticisi olan kişilerdir.

(2) İFK’nın yönetim kurulu üyeleri ile personelinin mali güç şartı hariç olmak üzere
5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan şartları taşıması gerekmektedir.

(3) İFK’nın;
a) En az beş kişiden oluşan yönetim kurulunun üyelerinin;
1) Dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları,
2) Çoğunluğunun İFK’nın faaliyet konusunu yakından ilgilendiren bankacılık, finans,

sermaye piyasası, hukuk, muhasebe, iktisat, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda
en az 10 yıllık mesleki tecrübeyi haiz olmaları,

3) En az birinin Kurulun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri
taşıyan bağımsız üye olması,

4) En az birinin Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası
Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına ve Türev Araçlar Lisansına sahip olması,

b) Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının;
1) Hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda dört

yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması, mühendislik alanında yüksek öğrenim
görmüş ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olması,

2) Bankacılık, finans, sermaye piyasası, hukuk, muhasebe, iktisat, risk yönetimi ve bilgi
teknolojileri gibi alanlarda en az 10 yıllık mesleki tecrübeyi haiz olması,

3) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip olması,
c) Müfettişlerin ve iç kontrol elemanlarının Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey

Lisansına, risk yönetim personelinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına ve
Türev Araçlar Lisansına sahip olması,

gerekir.
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(4) Genel müdürün tam zamanlı ve münhasıran bu görev için istihdam edilmiş olması
zorunludur. Genel müdürün herhangi bir şekilde görevinden ayrılması durumunda görevden
ayrılma tarihini takip eden 15 iş günü içinde genel müdürlüğe atanacak kişinin, ikinci fıkra ile
üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen şartları taşıdığını gösteren belgelerle birlikte Kurula
bildirilmesi şarttır. Bildirimi takip eden 15 iş günü içinde Kurulca olumsuz görüş bildirilmemesi
durumunda ilgili kişinin ataması yapılabilir. Genel müdürlük görevine bir yıllık süre içerisinde
üç aydan fazla vekalet edilemez.

Mesleki özen ve titizlik ilkesi

MADDE 12 – (1) İFK’nın yöneticileri ve personeli, çalışmalarında ve karar almada
gerekli mesleki özen ve titizliği göstermek zorundadır.

Bağımsızlık ilkesi

MADDE 13 – (1) İFK yöneticileri ve personeli faaliyetlerinde bağımsız olmak zorun-
dadırlar. Bağımsızlık, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir anlayış
ve davranışlar bütünüdür. Yöneticilerin ve personelin faaliyetleri sırasında, dürüst ve tarafsız
olmalarının yanında, bağımsızlıklarını ortadan kaldırabilecek özel durumların da bulunmaması
şarttır.

(2) İFK yöneticileri ve personeli çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatış-
malarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek müdahalelere imkan
vermemek, ayrıca dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek iş ve işlemlerden kaçınmak zo-
rundadırlar.

Sır saklama

MADDE 14 – (1) İFK yöneticileri ve personeli işleri dolayısıyla hizmet verdiği kişiler
hakkında öğrendikleri sırları açıklayamazlar ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin
menfaatine kullanamazlar.

(2) Kamuyu aydınlatma amacıyla mevzuat gereği yapılan ilan ve duyurular, adli veya
mevzuatla yetkili kılınmış olmak kaydıyla idari her türlü inceleme ve soruşturma halleriyle
suç oluşturan durumlara ilişkin bilgilerin ilgililere verilmesi sır kapsamında değildir.

İç kontrol sistemi

MADDE 15 – (1) İç kontrol sistemi, İFK faaliyetlerinin etkinliği ile muhasebesel, fi-
nansal ve idari konulara ait bilgilerin doğruluğunun, güvenilirliğinin ve zamanında elde edile-
bilirliğinin sağlanmasını; İFK faaliyetlerinin Kanuna, bu Tebliğe, ilgili mevzuata, esas sözleş-
meye uygun yürütülmesini; hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesini ve tespitini; varlıkların
korunmasını ve yükümlülüklerin kontrol altında tutulmasını; maruz kalınan her türlü riskin ta-
nımlanması, değerlendirilmesi ve yönetimi için gerekli altyapının hazırlanmasını temin etmek
amacıyla uygulanan esas ve usullerdir.

(2) İç kontrol sistemi kapsamında;
a) İFK bünyesinde işlevsel görev ayrımının tesis edilmesi ve sorumlulukların paylaştı-

rılması,
b) Muhasebe, finansal raporlama ve bilgi sistemlerinin etkin çalışacak şekilde tesis edil-

mesi,
c) İç kontrol faaliyetlerinin, asgari olarak, İFK’nın faaliyetlerinin icrasına, finansal ra-

porlamaya ve Kanun, bu Tebliğ, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve İFK’nın iç işleyişi ile ilgili
düzenlemelere uyuma yönelik işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde oluşturulması,
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ç) İFK’nın iş adımlarının gösterildiği iş akış şemalarının ve iş akışları üzerinde kont-
rollerin oluşturulması,

zorunludur.
(3) İFK bünyesinde iç kontrol faaliyetleri, günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası ola-

rak düzenlenir ve sürdürülür.
(4) İç kontrol sistemi kapsamındaki faaliyetler İFK yönetim kurulu tarafından münha-

sıran bu görev için atanan en az bir iç kontrol elemanı tarafından yürütülür.
(5) İç kontrol elemanına, asgari olarak;
a) İç kontrol sistemine ilişkin politika ve prosedürlerin uygulanmasını gözetme ve kont-

rol etme,
b) Çeşitli kontrol dokümanları ve araçları üzerinden genel veya özel gözlemlere ve iz-

lemeye dayalı kontrol ya da inceleme yapma, tespitlerini rapora bağlayıp en fazla üçer aylık
dönemler itibarıyla yönetim kuruluna ve genel müdüre intikal ettirme,

c) İç kontrol faaliyetleri kapsamında izledikleri, inceledikleri ve kontrol ettikleri hu-
suslara ilişkin olarak gerekli gördüğü birim ve yetkililerden ilave açıklama isteme, bunların
bilgi ve görüşlerine başvurma, İFK’da bulunan diğer birimlere uyarıda bulunma,

yetki ve sorumluluğu verilir.
(6) İFK yönetim kurulu; kendisine bağlı icracı birimler bulunmayan üyelerinden birini

iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak belirler. İç kontrolden sorumlu yönetim ku-
rulu üyesi;

a) İç kontrol sisteminin düzenlemelere, meslek kurallarına ve yazılı prosedürlere uygun
çalışmasına, doğabilecek risklerin tespitine ve yönetilmesine ilişkin çalışmalar yapmaktan ve
bu konuda yönetim kurulunu bilgilendirmekten,

b) Kurul düzenlemeleri ve İFK’nın politikaları çerçevesinde kabul edilebilir risk dü-
zeylerini belirlemekten; iç kontrol politikaları ile prosedürlerinin hazırlanmasından ve yönetim
kurulunun onayına sunulmasından,

c) İç kontrol hedeflerinin uygunluğu, kontrol sonuçlarının izlenebilirliği, kontrol faali-
yetinin bağımsız ve nesnel olarak sürdürülmesi ve güvenilirliği konularından,

sorumludur.
Risk yönetimi sistemi
MADDE 16 – (1) Risk yönetimi sistemi, İFK’nın faaliyetlerinin niteliğine ve büyük-

lüğüne bağlı olarak karşılaşabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının dü-
zenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini, maruz
kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesi için etkin bir risk ölçüm mekanizmasının
geliştirilmesini içermelidir.

(2) Risk yönetimi sistemi kapsamında;
a) Faaliyetlerden kaynaklanan risklerin farklı boyutlarını yönetmeye ve değişen koşul-

lara uyum sağlamaya imkân verecek yeterli politikalar, uygulama usulleri ve limitlerin belir-
lenmesi,

b) Risk yönetimi faaliyetlerinin, asgari olarak, riskin ölçümü, izlenmesi, kontrolü ve
raporlanmasını içerecek şekilde oluşturulması,

zorunludur.
(3) Risk yönetimi sistemi kapsamındaki faaliyetler İFK yönetim kurulu tarafından mün-

hasıran bu görev için atanan en az bir risk yönetim personeli tarafından yürütülür.
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(4) Risk yönetim personeline, asgari olarak;
a) Risk yönetim stratejilerini, risk yönetim politika ve prosedürleri ile bunlara uygun

risk ölçüm modellerini belirleme, bunların uygulanmasını sağlama, düzenli olarak gözden ge-
çirme ve gerekli değişiklikleri yapma,

b) İFK’nın kullandığı risk ölçüm modellerinden periyodik raporlar üretme ve raporları
analiz etme,

c) Sayısallaştırılabilen risklerin belirlenen limitler dahilinde kalmasını sağlama ve bu
limitlerin kullanımını izleme,

ç) Beklenmeyen piyasa koşullarının temel faaliyet konularına etkisini değerlendirecek
şekilde düzenli olarak stres testi ve senaryo analizleri uygulama,

d) Risk ölçümü ve risk izleme sonuçlarını rapora bağlayıp en fazla üçer aylık dönemler
itibarıyla yönetim kuruluna ve genel müdüre intikal ettirme,

yetki ve sorumluluğu verilir.
Teftiş sistemi

MADDE 17 – (1) Teftiş sistemi, İFK’nın faaliyetlerinin, Kanun, bu Tebliğ, ilgili mev-
zuat, esas sözleşme ve İFK’nın iç işleyişiyle ilgili strateji, politika, ilke ve hedeflerine uygun
olarak yürütülmesini ve iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliğinin sağ-
lanmasını denetleyecek şekilde oluşturulur.

(2) Teftiş sistemi kapsamında;
a) Teftiş planının hazırlanması ve icrası, sonuçların raporlanması ve alınan önlemlerin

izlenmesi,
b) İç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin yeterliği ve etkinliğinin değerlendirilmesi,
c) Muhasebe kayıtları ile finansal raporların doğruluğu ve güvenilirliğinin incelenmesi,
ç) İç kontrol uygulama usullerinin işleyişinin test edilmesi,
zorunludur.
(3) Teftiş sistemi kapsamındaki faaliyetler, İFK’nın büyüklüğüne, faaliyetlerinin çeşit-

liliğine, yoğunluğuna, kapsamına ve risk düzeyine bağlı olarak, Kanun, bu Tebliğ ve ilgili mev-
zuatta öngörülen denetim hizmetlerinin aksatılmadan ve bu hizmetlerin gerektirdiği seviyede
yerine getirilmesi amacıyla İFK yönetim kurulu tarafından münhasıran bu görev için atanan
en az bir müfettiş tarafından yürütülür.

(4) Müfettişe, asgari olarak;
a) İFK’nın tüm faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi, denetim politika, program,

süreç ve uygulamalarının izlenmesi ve yönlendirilmesi,
b) Teftiş faaliyetlerinin, denetim faaliyetlerine yönelik politika ve uygulama usulleri

ile teftiş planları çerçevesinde yürütülmesi,
c) Eksiklik, hata ve suistimallerin ortaya çıkarılması, bunların yeniden ortaya çıkması-

nın önlenmesine ve kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasına yönelik görüş ve öne-
rilerde bulunulması,

ç) Kurula ve üst yönetime iletilen bilgi ve raporlamaların doğruluğu ve güvenilirliğinin
değerlendirilmesi,

d) Tespitlerini rapora bağlayıp en fazla üçer aylık dönemler itibarıyla yönetim kuruluna
ve genel müdüre intikal ettirme,

yetki ve sorumluluğu verilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Faaliyet Esasları

Faaliyet kapsamı
MADDE 18 – (1) İFK, faaliyet amacını gerçekleştirmek üzere;
a) Varlıkları devralabilir, varlıkları devredebilir, devralınan varlıkları yönetebilir ve var-

lıkları teminat olarak alabilir,
b) Devraldığı veya teminat olarak aldığı varlıklar karşılığında ipotekli sermaye piyasası

aracı ihraç edebilir,
c) KFF, VFF veya VKŞ kurucusu olabilir,
ç) Üçüncü fıkra hükümleri çerçevesinde fon kurmaksızın İDMK ve VDMK ihraç ede-

bilir,
d) Sermaye piyasası araçlarının ihracından veya varlıkların temininden kaynaklanan

yükümlülükler için esasları Kurulca belirlenen şekilde garanti verebilir,
e) Kurulun İTMK ve VTMK ile İDMK ve VDMK’ya ilişkin düzenlemeleri uyarınca

hizmet sağlayıcılığı veya nakit yöneticiliği faaliyetinde bulunabilir,
f) Faaliyetlerinin gerektirdiği risk yönetimi amaçlı işlemleri yürütebilir,
g) Kurul tarafından izin verilen diğer faaliyetleri yerine getirebilir.
(2) İFK’ların ipotekli sermaye piyasası aracı ve pay ihraçları, söz konusu ihraçlara yö-

nelik Kurul düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
(3) İFK’nın fon kurmaksızın İDMK veya VDMK ihraç edebilmesi için, münhasıran

İDMK veya VDMK ihraç etmek amacıyla faaliyet göstermesi ve esas sözleşmesinde bu yönde
bir ibare bulunması zorunludur.

Varlıkların devir ve teminat olarak alınması suretiyle kaynak temini
MADDE 19 – (1) Varlıkların devralınmasına, devredilmesine ve teminat olarak alın-

masına ilişkin işlemler İFK’nın yönetim kurulu kararına istinaden asgari unsurları Kurulca be-
lirlenen bir sözleşmeyle nakit veya ipotekli sermaye piyasası aracı ihracı karşılığında yapılır.

(2) İFK tarafından devralınan varlıkların mülkiyetiyle ilgili tüm hak ve yükümlülükler
İFK’ya geçer. İFK tarafından teminat olarak alınan varlıklar ise, teminat verenin mülkiyetinde
kalmaya devam eder.

(3) Varlıkların, İFK’nın kurucusu olduğu KFF, VFF ve VKŞ’lere devrinin İFK üzerin-
den yapılması esastır. Ancak İFK yönetim kurulunun devir işlemine onay vermesi ve devre
ilişkin tüm sözleşme ve tescil işlemlerinin İFK ile KFF, VFF ve VKŞ yetkililerinin müşterek
imzalarıyla gerçekleşmesi halinde, doğrudan KFF, VFF ve VKŞ’lere devir yapılması müm-
kündür.

(4) Devredenin veya teminat verenin, sözleşmenin sona ermesi, devredilen varlıkların
sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olarak devredilmediğinin anlaşılması veya varlıkların
teminat niteliğini kaybetmesi halinde, İFK’nın varlıkları iade ve değiştirme taleplerini karşıla-
ması zorunludur. İFK ile devreden veya teminat veren arasında imzalanacak sözleşmede buna
ilişkin bir hükme yer verilir.

Devir veya teminat olarak alınan varlıkların yönetimi
MADDE 20 – (1) İFK, devir veya teminat olarak aldığı varlıkları, hizmet sağlayıcı ya

da nakit yöneticisi sıfatıyla yönetebileceği gibi, bu hizmetleri esas sözleşmede hüküm bulun-
mak kaydıyla yönetim kurulu kararına istinaden asgari unsurları Kurulca belirlenen yazılı bir
sözleşme karşılığında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kuruluşlardan da
tedarik edebilir.
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(2) Dışarıdan hizmet veren kuruluş tarafından, varlıklarla ilgili olarak tahsil edilen tüm

tutarlar, ivedilikle İFK adına açılan ayrı bir hesaba aktarılır.

(3) Dışarıdan hizmet alımına ilişkin sözleşme, İFK yönetim kurulunca onaylanarak feshi

ihbara gerek kalmaksızın bir yıl sonunda sona erer. Tarafların yazılı mutabakatı ile sözleşme

aynı süre için yenilenebilir. İFK’ya dışarıdan hizmet veren kuruluşun sözleşmeyle belirlenen

yükümlülüklerini yerine getirmemesi; kendi mevzuatı uyarınca faaliyetlerinin sürekli veya ge-

çici olarak sınırlandırılması, durdurulması veya faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden

fazlasının iptal edilmesi halinde, sözleşme bu sürenin sona ermesi beklenmeden İFK tarafından

sona erdirilir. Bunlar dışında, İFK yönetim kurulunun kararı ile 30 gün önceden yazılı ihbarda

bulunmak kaydıyla da sözleşme sona erdirilebilir.

(4) Sözleşmenin sona ermesini takiben, varlıklara ilişkin yazılı veya elektronik ortamda

tutulan tüm defter, belge ve kayıtlar ile varlıklara ilişkin tüm nakit ve hesaplar, mahsup veya

kesinti yapılmaksızın, İFK’ya veya birinci fıkra uyarınca İFK yönetim kurulunun önceden be-

lirlemiş olduğu kurucu niteliğini haiz diğer kuruluşlara devredilir.

(5) Varlıkların yönetimi amacıyla dışarıdan hizmet alınmasına karar verilmesi halinde,

üçüncü fıkrada belirtilen sebeplerle İFK’ya dışarıdan hizmet verecek kuruluşun yerine geçmek

üzere ilave bir kuruluşla daha sözleşme imzalanması gereklidir.

Yapamayacakları iş ve işlemler

MADDE 21 – (1) İFK;

a) 18 inci maddede belirtilen faaliyetler ve bunlara ilişkin iş ve işlemler ile mevzuatın

imkan verdiği haller hariç olmak üzere hiçbir faaliyette bulunamazlar,

b) Bankacılık Kanununda tanımlandığı üzere mevduat veya katılım fonu toplayamazlar,

mevduat veya katılım fonu toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamazlar,

c) Sermaye piyasası faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli olanın üstünde taşınmaz

mal edinemezler,

ç) Hiçbir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamazlar,

d) Ödünç para verme işlemleri yapamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Defter ve kayıt tutma, finansal raporlama ve bağımsız denetim yükümlülüğü

MADDE 22 – (1) İFK, TTK ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uya-

rınca tutmak zorunda olduğu defter ve kayıtları tutmak, söz konusu belgeleri TTK’nın 82 nci

maddesi uyarınca saklamak ve faaliyetlerine ilişkin muhasebe kayıt ve işlemlerinde Kurulca

yapılacak düzenlemelere uymak zorundadır.

(2) İFK’lar, finansal raporlama ve bağımsız denetim konusunda Kurulun finansal ra-

porlamaya ve bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerine tabidir.

(3) İFK’lar, yönetim kurulu faaliyet raporlarında, Kurulun finansal raporlamaya ilişkin

düzenlemelerinde belirtilenlere ilave olarak, devir veya teminat olarak aldıkları varlıklara ilişkin

bilgilere asgari unsurları Kurulca belirlenen içerikte yer vermek zorundadırlar.

(4) Bu Tebliğ kapsamında hazırlanan tüm raporların en az beş yıl süre ile İFK nezdinde

saklanması zorunludur.
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Faaliyet izinlerinin iptali veya faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması

MADDE 23 – (1) Kurul, aşağıdaki hallerde, olayın mahiyet ve önemini göz önüne ala-
rak, İFK’ların faaliyet izinlerini iptal edebilir ya da faaliyetlerini geçici olarak durdurabilir:

a) Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, mevzuat, Kurulca belirlenen
standartlar, esas sözleşme ve izahname hükümlerine aykırılıkların tespiti,

b) Kanunun 97 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca mali yapısının zayıflaması ve
yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespiti,

c) İFK’nın kuruluş ve faaliyet izni alınmasına ve ortak ve yöneticileri ile personeline
ilişkin olarak Kanunda ve bu Tebliğde öngörülen şartların kaybedildiğinin anlaşılması halinde
Kurulca mevzuata uyumunun sağlanmasına ilişkin bildirimin tebellüğ edildiği tarihten itibaren
üç ay içinde bu şartların yeniden sağlanamaması,

ç) Faaliyette bulunma yetkisinden açıkça feragat edilmesi veya faaliyet izninin verildiği
tarihten itibaren 12 ay süreyle ilgili izin kapsamında herhangi bir faaliyette bulunulmaması,

d) Faaliyet izninin yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunularak ya da hukuka aykırı di-
ğer yollarla alınmış olması.

(2) Bu Tebliğ uyarınca faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilen İFK’la-
ra Kurulca iki yılı geçmemek üzere uygun bir süre verilir. Verilen süre Kurul karar tarihinden
itibaren başlar. Faaliyetlerin geçici olarak durdurulmasına ilişkin olarak verilen süre, toplamı
iki yılı geçmemek üzere İFK’nın talebi üzerine veya Kurul tarafından resen uzatılabilir. Sürenin
sonunda İFK’nın yeniden faaliyete geçememesi durumunda faaliyet izni iptal edilir.

(3) İki yıl içinde faaliyetleri iki kez geçici olarak durdurulan İFK’lara bu tedbir üçüncü
defa uygulanmaz, faaliyet izinleri iptal edilir.

(4) Kurulca yapılacak değerlendirmede, İFK tarafından 12 ay süresince herhangi bir
faaliyet yapılmadığının tespit edilmesi durumunda veya İFK tarafından faaliyetlerin altı ay
veya daha fazla süreyle yürütülmeyeceğinin bildirilmesi halinde de faaliyet izni Kurulca iptal
edilir. Ancak bu süreler, İFK tarafından haklı bir sebebin ileri sürülmesi halinde Kurulca uza-
tılabilir.

(5) Faaliyet izni sürekli olarak iptal edilen İFK’lar bu durumun kendilerine bildirildiği
tarihten itibaren en geç bir ay içinde esas sözleşmelerindeki ticaret unvanına, amaç ve faaliyet
konularına ilişkin hükümleri, bu Tebliğde belirtilen faaliyetleri kapsamayacak şekilde değiş-
tirmek zorundadırlar. İFK’lar bu değişiklikleri yapmadıkları takdirde, TTK’nın 529 uncu mad-
desinin birinci fıkrasının (b) ve (c) numaralı bentleri hükümleri gereğince münfesih addolunur.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 24 – (1) İFK’lar,
a) Kuruluşlarına ilişkin esas sözleşme ile kuruluş sonrasındaki tüm esas sözleşme de-

ğişikliklerinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin bir nüshasını yayımlanmasını,
b) Yöneticilerinin ve personelinin 11 inci maddede belirtilen şartlarında herhangi bir

değişiklik olması halinde değişikliğin meydana geldiği tarihi,
c) Yöneticilerinin ve personelinin görevden ayrılması, bunların yerine veya mevcutlara

ilaveten yeni kişilerin istihdam edilmesi, görevlerinin ve görev yerlerinin değiştirilmesi ve ben-
zeri her türlü değişikliği; yeni istihdam edilenlerin 11 inci maddede belirtilen şartları taşıdık-
larını gösterir belgeler ve kimlik bilgileri ile birlikte, değişikliğin meydana geldiği tarihi,
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ç) Varlıkların devrine, bu varlıkların yönetimine veya teminat olarak alınmasına ilişkin
sözleşmeleri imzalanmasını,

d) İFK tarafından ve İFK aleyhine açılan dava sonuçlarını, öğrendikleri tarihi,
e) İFK’da murahhas üye tayinine ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine

ilişkin yönetim kurulu kararları ile bunda yapılan değişiklikleri, ilgili yönetim kurulu kararının
alınmasını,

f) İletişim bilgileri, internet sitesi, vergi kimlik numarası ve ticaret sicil numarası bil-
gileri ile bunlarda meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihi,

g) Kurulun bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında seçtiği bağımsız de-
netim kuruluşuna ilişkin bilgiler ve buna ilişkin değişiklikleri keyfiyeti,

ğ) Merkez adresi ile faaliyet şartlarını tevsik eden belgelerle birlikte bunlarda meydana
gelen değişiklikleri,

h) Mevcut imza sirkülerlerini ve değişiklik meydana gelmesi halinde güncel imza sir-
külerlerini konuya ilişkin yönetim kurulu karar tarihini,

izleyen üç iş günü içinde Kurula göndermek zorundadırlar.
(2) İFK’nın gözetim ve denetimi ile ilgili Kurul tarafından talep edilecek her türlü bilgi

ve belgenin Kurul tarafından belirlenecek süre ve esaslar çerçevesinde gönderilmesi ve Kurul
tarafından gerekli görülen hususların kamuya duyurulması zorunludur.

Reklam ve ilanlara ilişkin esaslar

MADDE 25 – (1) İFK’nın faaliyetlerine ilişkin her tür yazılı, sesli ve görüntülü basın-
yayın organı ile elektronik ortamda verilen ilanlarda aşağıda belirlenen ilkelere uyması zorun-
ludur.

(2) Reklam ve ilanlarda kullanılan ifade ve sayısal verilerde;
a) Hizmet verilen kişileri yanıltıcı ve aldatıcı, bilgi ve tecrübe noksanlıklarını istismar

edici ifadelere yer verilmemesi,
b) Abartılı şekilde yazı, görüntü ve resimler ile ölçeklerde farklılık yaratmak suretiyle

görsel olarak müşteriyi yanıltıcı grafik ve şekiller kullanılmaması,
c) Objektiflikten uzak bilgi verilmemesi,
ç) Kurulca belirlenen veya diğer Kurul düzenlemeleri uyarınca açıklanması zorunlu tu-

tulan bilgilerin gizlenmemesi,
zorunludur.
(3) Reklam ve ilanlarda, İFK’nın mali durumuna ilişkin sayısal veriler veya buna benzer

resmi verilerle kanıtlanması mümkün olan ifadeler, ancak bu yargılara ulaşmayı sağlayabilecek
kaynaklar referans gösterilmek suretiyle kullanılabilir. Bu tür bilgiler için sadece kamu kurum
ve kuruluşlarının ilgili yayınları ile mali alanda meslek örgütü niteliğindeki kuruluşların kay-
nakları referans olarak gösterilir.

(4) İFK, bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak yazılı, sesli, görüntülü
veya basılı araçlarla yapılacak tüm ilan ve reklamlar ile ilgili dokümanların bir örneğini beş
yıl süreyle saklamak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5104 Karar Tarihi: 1/7/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 1/7/2014 tarihli toplantısında; “Sıvılaştırılmış

Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul

Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı”na ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA LİSANS

BAŞVURUSU VE BİLDİRİM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN

KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KURUL KARARI

MADDE 1 – 8/3/2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasa-

sında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesinde

(k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; aşağıdaki (r) ve (s) bentleri eklenmiştir;

k) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı: Tüzel kişiye doğ-

rudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri

için varsa eşdeğer numara, ortaklık başlangıç tarihi, hisse oranı ve sermaye tutarı ile tüzel kişiye

doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, hisse oranı

ve sermaye tutarı; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için

kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara ve göreve başlama tarihi; tüzel kişiyi tem-

sil ve ilzama yetkili kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için

varsa eşdeğer numara, yetki başlangıç tarihi ve süresi bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı

olunan oda tarafından bildirildiği metni,”

(r) Adli Sicil Belgesi: Adli sicilden son altı ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü sabıka

kaydını veya Kurumca belirlenen adli sicil beyan formunun aslını

(s) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Ce-

zası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan: 5607 sayılı Kaçakçı-

lıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı;

Başvuru sahibi gerçek kişiyse kendisi; tüzel kişiyse ortakları hakkında kesinleşmiş mah-

kumiyet hükmü bulunmadığına,

Başvuru sahibi gerçek kişinin ya da tüzel kişilikte doğrudan pay sahiplerinin, hakkında

kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan bir tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde

ondan fazla paya sahip ortak, yönetim kurulu başkan ve üyesi ile temsil ve ilzama yetkili kişi

olmadığına,

Başvuruya konu tesiste gerçekleştiği tespit edilen fiiller nedeniyle devam eden adli ko-

vuşturma bulunmadığına,

Başvuruya konu tesis için düzenlenmiş önceki lisans kapsamındaki faaliyetler çerçe-

vesinde lisans sahibine Kurumca verilen ödenmemiş idari para cezası bulunmadığına

ilişkin başvuru sahibince verilen yazılı beyanı.”
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MADDE 2 – 8/3/2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasa-

sında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının 4 üncü maddesinin

6’ ncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aşağıdaki 9, 10, 11, 12 ve 13’ üncü fıkralar eklen-

miştir.

(6) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı gerçek kişiler,

dernekler ve vakıflar tarafından yapılan lisans başvurularında aranmaz. Dernek, vakıf ve koo-

peratifler tarafından yapılan başvurularda, sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yetki-

lilere ilişkin bilgilere yer verilir. Başvuru sahibinin halka açık şirket olması halinde, beyanda

halka açık hisselerin sahiplerine ilişkin bilgilere yer verilmez, ancak halka açık hisse oranı ay-

rıca belirtilir.

(9) Adli Sicil Belgesi, tüzel kişi başvurularında tüzel kişiye doğrudan veya dolaylı ortak

olan gerçek kişiler için aranır. Ancak kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu

tüzel kişilerin başvurularında ve başvuru sahibinin, ikametgâhı Türkiye dışında bulunan yabancı

ülke vatandaşı durumundaki doğrudan ve dolaylı ortakları ile yabancı devletler mevzuatına

göre sermaye şirketi durumundaki doğrudan ve dolaylı ortakları için Adli Sicil Belgesi aranmaz.

(10) Adli Sicil Belgesi, kooperatifler, dernekler, vakıflar, halka açık anonim şirketler,

kamu iktisadi teşebbüsleri ve belediye iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan lisans başvuru-

larında başvuru sahibinin sadece yönetim kurulu üyelerinden istenir.

(11) Kesinleşmiş mahkeme kararının lisans sahibi bir tüzel kişi hakkında olması duru-

munda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla; yüzde ondan fazla paya sahip

ortaklar, sonradan görevden ayrılmış olsa bile yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve

ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu kişiler, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde

doğrudan pay sahibi olamaz.

12) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye ka-

dar, fiilin işlendiğinin tespit edildiği tesis için yeni lisans verilmez.

13) Lisans sahibine Kurumca verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis

için yeni lisans verilmez.

MADDE 3 – 8/3/2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasa-

sında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının 5 inci maddesinin

birinci fıkrasının (c) bendinde, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Or-

taklar ve Hisse Dağılım Beyanı” ifadeleri, “Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile

Yetkililer Beyanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – 8/3/2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasa-

sında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının 5 inci maddesinin

birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

(j) Adli Sicil Belgesi

(k) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Ce-

zası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan
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MADDE 5 – 8/3/2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasa-

sında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının 6 ncı maddesinin

birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

(h) Adli Sicil Belgesi

(ı) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Ce-

zası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan

MADDE 6 – 8/3/2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasa-

sında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının 7 nci maddesine

aşağıdaki bentler eklenmiştir.

(ğ) Adli Sicil Belgesi

(h) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı

(ı) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Ce-

zası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan

MADDE 7 – 8/3/2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasa-

sında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının 8 inci maddesinin

birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

(ğ) Adli Sicil Belgesi

(h) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı

(ı) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para

Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan

MADDE 8 – 8/3/2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasa-

sında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının 9 uncu maddesine

aşağıdaki bentler eklenmiştir.

(g) Adli Sicil Belgesi

(ğ) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı

(h) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para Ce-

zası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan

MADDE 9 – 8/3/2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasa-

sında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının 10 uncu maddesine

aşağıdaki bentler eklenmiştir.

(g) Adli Sicil Belgesi

(ğ) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı

(h) Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemiş İdari Para

Cezası ile Kesinleşmiş Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadığına İlişkin Beyan

MADDE 10 – Bu kararın, yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan başvurular başvuru

tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre sonuçlandırılır

MADDE 11 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Karar hükümlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/831 

Karar No : 2014/166 

Kilis 1.Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında; sanık M.Hanifı ve Amına oğlu, 1985 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı olan 

Mohamed Akkach hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 

13.03.2014 tarih ve 2013/831 esas 2014/166 karar sayılı ilamı 1 Yıl 1 ay Gün gün ertelemeli hapis 

ceza ile birlikte 100 TL. Adli para cezası verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının 

Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 

sayılı yazılarında da belirtildiği üzere ve Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü 

yardımlaşma taleplerine ara verildiğinden dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 

sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMK.nun 310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanık tarafından mahkememize 

veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunularak 

temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5843 

—— • —— 

Gaziantep 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 13. Asliye Ceza Mahkemesince; Osman ve Tülay oğlu Gaziantep 29/05/1987 

D.lu müşteki Ramazan Pat’ın şikayetçisi olduğu Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 22/01/2014 tarih ve 2013/145 esas ve 2014/29 karar 

sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın müştekinin adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nın 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek yada zabıt katibine beyanda bulunmak suret ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 5844 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

FABRİKAMIZ 2014-2015 KAMPANYASINDA, GÜNLÜK PANCAR İHTİYACININ, 

SİLOLARDAN YÜZDÜRME SUYU İLE KESİNTİSİZ VE DÜZENLİ BİR  

ŞEKİLDE SAĞLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2014/83227 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2014-2015 Kampanyasında, tahmini 

490.000 ton (±%20 toleranslı) pancarın, tahmini 5.200 

ton/gün silolardan yüzdürme suyu ile kesintisiz ve 

düzenli bir şekilde yüzdürülmesi işidir. Her vardiyada 

en az 6 kişi olmak üzere toplam 18 kişi tahmini 95 gün 

çalıştırılacaktır 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 95 takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 05.08.2014 Salı günü saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 05/08/2014 Salı günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara 

tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6303/1-1 
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4 ADET DEĞİŞKEN DEVİRLİ YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ VE 

DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığından: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/78677 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 

06010 No: 1/A Etlik-Keçiören/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312 2942286 - 312 2942036 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu malın niteliği, 

     türü ve miktarı : 4 Adet Değişken Devirli Yağsız Hava 

Kompresörü ve Donanımları-1 set (şartnamede 

belirtilen işlerin tümü 1 settir) 

3 - İhalenin/Yeterlik Değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 05.08.2014 - Saat 14:00 

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1. İstekliler; 

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3),  

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

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

belgesini; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4), 

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
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muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge (Ek-5), 

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,  

4.1.10. Mali Durum Belgesini, İsteklilerce teklif edecekleri bedelin %10’undan az 

olmamak üzere, bankalar nezdinde ki kullanılmayan nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren 

bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır. Banka referans mektubunun ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.1.11. İş Deneyim Belgesini; İstekliler, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak 

üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye 

doğru son beş yıl içerisinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini 

gösteren belgeleri veya İmalatçı firmaya ait “Kompresör İmalat Yeterlilik Belgesini” veya 

İmalatçı firmanın “Kompresör Üretim Kapasite Raporu”ndan birini iş deneyim belgesi olarak 

sunacaktır. 

İsteklinin kendisine ait olmayan ve İmalatçı firmadan alınan “Kompresör İmalat Yeterlilik 

Belgesi” veya “Kompresör Üretim Kapasite Raporu”nun iş deneyim belgesi olarak sunulması 

halinde İstekli, belge sahibi imalatçı firma ile sözleşme süresince çalışacağına dair İmalatçı 

firmadan alacağı noter tasdikli taahhütnameyi imalatçı firmadan aldığı diğer belge ile birlikte 

ihale dokümanı arasında sunmak zorundadır.  

Süresi dolmuş belge ile noter tasdikli olmayan taahhütnameler kabul edilmeyecek olup 

Yüklenici iş süresince bu belgenin geçerliliğini sağlamak zorundadır. 

Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinde olduğu gibidir. 

4.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler; her türlü “Değişken Devirli Yağsız Hava 

Kompresörü ve Donanımları” imalatı veya satımı veya temini veya montajı, benzer iş olarak 

kabul edilecektir. 

4.1.12. Teklifle beraber verilmesi zorunlu belgeler aşağıda listelenmiştir: 

Basınçlı havanın sıfır (0) yağ içerdiğini belgeleyen TUV, Lloyds gibi akredite 

kuruluşların sertifikası, 

ISO 1217 3 Basım Ek C sertifikası, 

ISO 9001 ve 14001 sertifikaları, 

İlgili Kuruluşlarca onaylı ve geçerli “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi”, 

İş kapsamında bulunan otomasyon işini yapacak firma için düzenlenmiş kontrol sistemi 

üreticisinin Solution Partner, Authorized Value Provider, vb. olarak anılan Partnerlik Belgesinin 

onaylı bir sureti ya da işin kontrol sistemi üreticisinin kendisi tarafından yapılması öngörülüyorsa 

üretici tarafından düzenlenmiş taahhütname. 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3. ve 4.1.4. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.  
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5 - İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer:  
a) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer: Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 18. Kat. 1808 Nolu Oda, Ayvalı Mah. 
Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA Tel: 0312 294 23 98 

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.etimaden.gov.tr 
c) İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 200,00 TL (ikiyüz TL) 
d) Posta yoluyla ihale dokümanı satışı yapılmayacaktır. 
İhaleye teklif verecek olanların Teşekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması 

zorunludur. 
6 - Teklifler 05.08.2014 Salı günü, saat 14:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 
ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 
Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 

8 - Sözleşme kapsamındaki makine-teçhizatın imal/temin bedelleri yatırım teşvik belgesi 
kapsamında olup, KDV istisnasına tabi tutulacaktır. Bu makine-teçhizatın KDV’si Yüklenici’ye 
ödenmeyecektir. Yatırım teşvik belgesinin makine teçhizat belgesinin bir kopyası bilgi için 
Yüklenici’ye verilecektir. Bu kapsamdaki makine-teçhizatı, ödemeye esas hakediş ve/veya ilgili 
faturalarında detaylı olarak ayrıca belirtilecektir. 

9 - Bu iş için avans verilmeyecektir. 6296/1-1 
—— • —— 

PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR 
TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığından: 
İhale Kayıt No : 2014/80220 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığı/ 
ADANA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 (dahili 4249) 0322 4531195 
c) Elektronik Posta Adresi : 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 480.000 KĞ Patinaj Kumu Alımı 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 07/08/2014 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dökümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00TL bedelle temin 
edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6308/1-1 
—— • —— 

ARAÇ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanlığından: 
1 - Kurumumuzca bir adet Volkswagen Caravelle marka araç kapalı zarfla teklif alınmak 

suretiyle satın alınacaktır. 
2 - İhaleye ait şartnameler, ihaleye katılmak isteyen firmalara kurumumuzca gönderilecektir. 

İhaleye ait şartnamelere www.manisakizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
3 - Firmaların ihale zarflarını 04.08.2014 günü saat 10:30’a kadar Türk Kızılayı Manisa 

Şubesine göndermiş olmaları gerekmektedir. 
4 - Teklif mektubu zarfı 05.08.2014 günü Türk Kızılayı Manisa Şubesi Toplantı 

Salonunda satın alma komisyonunca açılacaktır. 
5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmaz. 
7 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 6483/1-1 
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HIZLI DEDEKTÖR VE ÇOKLU OTOMATİK NUMUNE YÜKLEYİCİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Hızlı Dedektör ve Çoklu Otomatik Numune Yükleyici Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/82437 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139    06800 Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 55 - 0312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  

Bruker D8 Advance XRD Analiz Cihazı için; 

1 Adet Hızlı Dedektör 

1 Adet Çoklu Otomatik Numune Yükleyici 

(Teknik Şartnamede belirtilen Bilgisayar ve Yardımcı 

Donanımlar dahil), 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi 

Dairesi Başkanlığı Ambarı. 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı 

Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 07/08/2014 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 

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

kriterler: 

İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

da gönderilebilir. 

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. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 6261/1-1 
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TTK. İHTİYACI OLARAK (27.000 Kg.) MATKAP ÇELİĞİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 

3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 372 259 47 94 - 259 47 97  

 : Faks : 0.372 253 12 73-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 
 

2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi Toplam Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı 22x22 mm içi delikli matkap çeliği 27.000 kg 
 

b) Teslim yeri : Malzemelerin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü 

Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü 

Ambarıdır. 

c) Teslim tarihi  : Malzemelerin teslim süresi: 120 (Yüzyirmi) takvim 

gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK. Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 11.08.2014 - Pazartesi saat 15:00 

c) Dosya no :  1412047 

d) İhale kayıt no : 2014/81243 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterler: 

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İhale İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise,  

İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen 

konsorsiyum beyannamesi,  

j) İdari şartnamemizin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Firmalar imalat hatalarına karşı garanti ve imalat sertifikası vereceklerdir. 

6 - Firmalar geçerli ISO Kalite Sistem Belgelerini teklif edilen ürüne ait tanıtıcı katalog 

ile birlikte vereceklerdir. Bu dokümanların verilmediği menşei belirlenmeyen teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır.  

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire 

Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 50,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler en geç 11.08.2014 Pazartesi günü saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14 - İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemeyecektir. 

15 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

16 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

17 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 6271/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2014/2015 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/82236 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2014/2015 Kampanya Döneminde 200.000 Ton Karayolu 

Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir. 

 

 Bölge ve Kantar Adı Taşınacak Pancar (Ton) 

 Merkez - Doğanhisar 6.000 

 Akşehir - Doğrugöz 12.000 

 Akşehir - Subatan 19.000 

 Akşehir - Ulupınar 1.000 

 Akşehir - Yeşilköy 7.000 

 Çeltik - Çeltik 30.000 

 Çeltik - Gökpınar 41.000 

 Kadınhanı - Atlantı 5.000 

 Kadınhanı - Kabacalı 15.000 

 Kadınhanı - Kadınhanı 15.000 

 Kadınhanı - Kolukısa 8.000 

 Kadınhanı - Sarayönü 8.000 

 Yunak - Hacıfakılı 18.000 

 Yunak - Uzunbey 15.000 

                       TOPLAM 200.000 

 

b) Yapılacağı yer : Nakliye hizmeti: Doğanhisar, Doğrugöz, Subatan, 

Ulupınar, Yeşilköy, Atlantı, Kabacalı, Kadınhanı, 

Kolukısa, Sarayönü, Hacıfakılı ve Uzunbey kantarlarından 

Ilgın Şeker Fabrikasına; Çeltik ve Gökpınar kantarlarından 

Susurluk Şeker Fabrikasına yapılacaktır. 

c) İşin süresi : Çeltik ve Gökpınar Kantarları için Susurluk Şeker 

Fabrikası 2014/2015 Kampanya süresince, diğer kantarlar 

için Ilgın Şeker Fabrikası 2014/2015 Kampanya süresince 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 

b) Tarihi ve saati : 04/08/2014 Pazartesi günü, saat 14.00 
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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 İlgili Meslek 

Odası belgesi  

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

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

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

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi 

Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya 

da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

4.1.7 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1 - L2, R1 - R2 ve K1 dir.) 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.1 - İş deneyim belgesi:  

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,  

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya,  

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, 

verilmesi zorunludur. 

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 
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İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.2.2 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek 

ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (YüzTürkLirası) 

karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ilgın Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Konya 

Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu 

tutulamaz.) 

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

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet 

ihalesinde kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (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. 

 6269/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2014/2015 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/78838 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ilgın Şeker Fabrikası 2014/2015 Kampanya Döneminde 

istihsal edilecek 125.000 ton (±%20 toleranslı) kristal 

şekerin, her vardiyada en az 21 (yirmibir) işçi olmak üzere 

3 (üç) vardiyada toplam en az 63 (altmışüç) işçi ile 

ambalajlama ünitesinde 50 kg’lık polipropilen torbalara 

konulup, torba ağzı dikilerek Şeker Ambarına verilmesi 

işidir. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 

tarihinden itibaren Ilgın Şeker Fabrikası 2014/2015 

Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 110 gün). 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve saati : 05/08/2014 Salı günü, saat 14:00 

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüz On Sekiz) Türk Lirası 

karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 

adresinden satın alınabilir.  

4.2. 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 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (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.  

 6268/1-1 
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LİNYİT KÖMÜRÜN, KÖMÜR HAZIRLAMADAN KAZAN BUNKERİNE  

NAKLİ VE CURUF ÇIKARICI KATININ ÇEVRE TEMİZLİĞİ  

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2014/2015 Kampanya Dönemi Linyit Kömürün, Kömür Hazırlamadan Kazan Bunkerine 

Nakli ve Curuf Çıkarıcı Katının Çevre Temizliği Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/80324  

1 - İdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ilgın Şeker Fabrikası 2014/2015 Kampanya Döneminde 

110 gün boyunca (±%20 toleranslı) günlük 800 ton (±%20 

toleranslı) olmak üzere toplam 88.000 ton (±%20 

toleranslı) linyit kömürün her vardiyada ekipbaşı dahil 11 

(onbir) işçi olmak üzere 3 (üç) vardiyada toplam 33 

(otuzüç) işçi ile kömür hazırlamadan kazan bunkerine 

nakli, kazan dairesi iç ve dış çevre temizliği ve kazanlarda 

oluşan şılaka temizliği işidir.  

b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 

tarihinden itibaren Ilgın Şeker Fabrikası 2014/2015 

Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 110 gün). 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 

b) Tarihi ve saati : 12/08/2014 Salı günü, saat 14.00 

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

adresinden satın alınabilir.  

4.2. 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 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (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. 

 6270/1-1 
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KOYUN KUYRUK YAĞI SATIŞI YAPILACAKTIR 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuz, Adana, Ağrı, Bingöl, Erzurum, Sakarya ve Sincan Kombina Müdürlükleri 

depolarında bulunan toplam 52,5 ton koyun kuyruk yağı ihale ile satılacaktır. 

2 - İhale Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atif Kansu Caddesi 1370. Sokak No: 10 Balgat/ 

Ankara adresinde bulunan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Hizmet Binasında 22.07.2014 

tarihinde saat 11.00’de yapılacaktır.  

3 - İhaleye ait şartname, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ticaret ve Pazarlama 

Dairesi Başkanlığı Et ve Et Ürünleri Şube Müdürlüğü’nden 50,00 (Elli) TL karşılığında temin 

edilebilir. 

4 - İstekliler satışı gerçekleştirilecek kuyruk yağlarının tamamına teklif verebilecekleri 

gibi bir veya birden fazla kombina deposunda bulunan ürünler için de kısmi teklif verebilirler. 

5 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini 22.07.2014 

günü saat 11.00’a kadar Et ve Süt Kurumu Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğüne teslim 

edeceklerdir. 

6 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığından söz konusu satışı 

yapıp yapmamakta veya dilediğinde satış yapmakta serbesttir. 6331/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE  

KANUNU'NUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK 

HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 30 TL. ile en çok 249.750 TL. arasında değişen; 23/07/2014 

günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3 TL. en çok 24.975 TL 

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

ayrı şartname eki listede gösterilen çay, makaron, ampul, güneş gözlüğü ve oyuncak v.b. cinsi 100 

grup eşya açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler sokak GAP Gümrük ve 

Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4. kat Toplantı Salonunda 24/07/2014 

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

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

339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 6330/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yenimahalle İlçesi, Aşağıyahyalar Mahallesi, 60441 ada 1 nolu parsel, Belediye 

Encümenimizin 05.06.2014 gün ve 891/1455 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye 

Encümeninin 26.06.2014 gün ve 1712/3485 sayılı kararı onaylanan 84220/24 Nolu Parselasyon 

Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 6324/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2013 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf İstanbul Onbeşinci 

Noterliği 31.08.2014, Aydın Üçüncü Noterliği ve İzmir İkinci Noterliği 03.09.2014 tarihlerinde 

yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

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

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

 

SIRA 

NO NOTERLİĞİN ADI 

2013 YILI GAYRİSAFİ 

GELİRLERİ 

1 AYDIN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 681.654,90. -TL. 

2 İSTANBUL ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 505.775,19. -TL. 

3 İZMİR İKİNCİ NOTERLİĞİ 766.202,05. -TL. 

 6311/1-1 

————— 

MÜNHAL NOTERLİK 

2013 yılı gayri safi geliri 94.253,02.-TL. olan üçüncü sınıf Altıntaş Noterliği 01.09.2014 

tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, 

İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ 

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

ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya 

bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000'in altında olan belge sahiplerinin başvuru 

dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık 

raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup 

olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin 

edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir 

ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma 

süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz. 

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 

vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır. 

İlan olunur. 6312/1-1 
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir İsmail KIRKIM’a Oda Disiplin Kurulu’nun 12.02.2014 gün ve 088 sayılı kararı ile  

“6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen 

ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.06.2014 tarihinde başlanmış olup, 

ceza 06.12.2014 tarihinde son bulacaktır. 

2 - Amasya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Dinçer 

KÖKÇÜ’ye “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 

uygulanmasına 07.06.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 07.12.2014 tarihinde son bulacaktır. 

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci İsmet 

ÜNLÜSOY’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 

uygulanmasına 21.05.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 21.11.2014 tarihinde son bulacaktır. 

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Celal DENİZ’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 

Cezanın uygulanmasına 14.06.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 14.12.2014 tarihinde son 

bulacaktır. 

5 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Muhsin ERSUNGUR’a Oda Disiplin Kurulu’nun 05.02.2014 gün ve 2014/24-30-02 

sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde 

itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 21.06.2014 tarihinde 

başlanmış olup, ceza 21.06.2015 tarihinde son bulacaktır. 

6 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Muhsin ERSUNGUR’a Oda Disiplin Kurulu’nun 05.02.2014 gün ve 2014/25-30-03 

sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde 

itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış 

olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 22.06.2015 

tarihinde başlanacak olup, ceza 22.06.2016 tarihinde son bulacaktır. 

7 - Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Yunus 

KARAOĞLAN’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 

uygulanmasına 24.06.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 24.06.2015 tarihinde son bulacaktır.  

8 - Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Yunus 

KARAOĞLAN’a “9 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 

uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş 

tarihi esas alınarak, 25.06.2015 tarihinde başlanacak olup, ceza 25.03.2016 tarihinde son bulacaktır. 

9 - Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Zafer YAVUZDOĞAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 25.04.2014 gün ve 02 sayılı kararı 

ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz 

edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 17.06.2014 tarihinde 

başlanmış olup, ceza 17.06.2015 tarihinde son bulacaktır. 

10 - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 20.01.2014 gün ve 

2014/7 sayılı kararı ile, Yeminli Mali Müşavir Nevzat KESİK’e “Yeminli Sıfatını Kaldırma” 

cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın 

uygulanmasına 04.07.2014 tarihinde başlanmıştır. 

11 - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 03.03.2014 gün ve 

2014/11 sayılı kararı ile, Yeminli Mali Müşavir Nevzat KESİK’e “Yeminli Sıfatını Kaldırma” 

cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın 

uygulanmasına 04.07.2014 tarihinde başlanmıştır. 6325/1-1 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/1/1-1 



17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/2/1-1 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/3/1-1 



17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/4/1-1 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/5/1-1 



17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/6/1-1 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/7/1-1 



17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/8/1-1 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/9/1-1 



17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/10/1-1 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/11/1-1 



17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/12/1-1 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/13/1-1 



17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/14/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/15/1-1 



17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/16/1-1 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/17/1-1 



17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/18/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/19/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/20/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/21/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/22/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6492/23/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 01.14.25 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.06.2014-107 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 27.06.2014-3914 ADANA 

 

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Misis antik kenti 3. derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde 

kalan, özel mülkiyete ait, 1457, 1458, 1459, 1460, 1775 ve 1776 parsellerde yapılan izinsiz 

uygulamalar ve bu parsellerde narenciye bahçesi yapma talebine ilişkin alınan Kurulumuzun 

31.01.2014 gün ve 3243 sayılı kararıyla istenen sondaj çalışmaların sonucunun değerlendirilmesi 

istemine ilişkin; Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.06.2014 gün ve 2437 sayılı 

yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 06.06.2014 günlü rapor, 

Kurulumuzun 31.01.2014 gün ve 3243 sayılı, 27.12.2013 gün ve 3147 sayılı, 29.11.2013 gün ve 

3040 sayılı kararları okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Misis antik kenti, halihazırda 3. derece arkeolojik sit alanında 

kalan özel mülkiyete ait, 1775 ve 1776 parsellerde, Müzesi uzmanlarınca gerek yüzeyde gerekse 

de yapılan sondajlarda tespit edilen kültür varlıklarını kapsayan arkeolojik alanın 1. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince hazırlanmış kararımız eki haritada gösterilen 1. 

derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, 1775 parselde yapılan ve Müzesi 

uzmanlarının 30.10.2013 günlü raporuna konu olan izinsiz uygulamaları yapanlar hakkında 2863 

sayılı yasanın 9. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına ve sonucundan Kurul 

Müdürlüğüne bilgi verilmesine, alanın arkeolojik niteliğinin daha fazla tahrip olmaması için 

alanın aynen korunmasına, 1457, 1458, 1459, 1460 parsellerde Müzesince yapılan sondajlarda 

2863 sayılı yasa kapsamında kalan herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığının anlaşıldığına, 

bu parsellerde narenciye bahçesi yapma ve 1457 parsel üzerinde kararımız eki haritada gösterilen 

yerde su kuyusu açma taleplerinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 31.00.1427 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.06.2014-106  TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.06.2014-3845 ADANA 

 

Hatay İli, Antakya İlçesi, Odabaşı Kavaslı Mahallesi, 1629-1342 parsellerde Müzesince 

tespiti yapılan kaya mezarının tesciline ilişkin; Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

14.04.2014 gün ve 1570 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 

11.04.2014 günlü raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Hatay İli, Antakya İlçesi, Odabaşı Kavaslı Mahallesi, 1629-1342 parsellerde tespiti 

yapılan kaya mezarının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, tespit ekibince hazırlanmış olan ve kararımız eki 

haritada gösterilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 31.03.39 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.05.2014-102  TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 28.05.2014-3744 ADANA 

 

Hatay ili, Hassa ilçesi ile Gaziantep ili, İslahiye ilçesi sınırları içerisinde yapılması 

planlanan Tahtaköprü Barajı Revizyonu,Sulaması,HES,Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme-Yıkama 

ve Beton Santrali Tesisleri Projesine yönelik hazırlanan ÇED raporunun ve Sapanözü mevkii, 

190-476-487 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın değerlendirilmesi istemine ilişkin; Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün 16.11.2012 gün ve 19330 

sayılı, 04.03.2014 gün ve 3124 sayılı yazıları, Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Hatay Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca ortak hazırlanmış 26.05.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun 

işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Hatay ili, Hassa ilçesi ile Gaziantep ili, İslahiye ilçesi sınırları içerisinde yapılması 

planlanan Tahtaköprü Barajının Hassa ilçesi sınırlarında kalan ve kararımız eki haritada gösterilen 

D-Geçirimli Malzeme Sahası ve B-Yarı Geçirimli Malzeme Sahasında 2863 sayılı yasa 

kapsamında kalan herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığından bu alanlarda uygulamaya 

gidilmesinde sakınca olmadığına, ancak, uygulamalar sırasında herhangi bir kültür varlığına 

rastlanılması halinde çalışmaların derhal durdurularak Müzesine haber verilmesi gerektiğine, 

tespit ekibince, kararımız eki haritada gösterilen Kaya-1 Malzeme sahasında karayolunun 

güneyinde, 190-476-487 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özellikleri gösterdiği anlaşıldığından 1. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritalarda gösterilen 

1. Derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, Kaya-1 Malzeme sahası sınırlarının 1. 

Derece arkeolojik sit alanı sınırları esas alınarak revize edilmesi sonrasında bu alana ilişkin de 

görüş verilebileceğine, 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarını içerisinde kalan alanda kaçak kazı 

yapanlar hakkında 2863 sayılı yasanın 9. Maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına ve 

sonucundan Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, arkeolojik verilerin daha fazla tahrip 

olmaması için alanın aynen korunmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

  33.11.28 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 25.06.2014-105  TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 25.06.2014-3835 ADANA 

 

Mersin İli, Toroslar İlçesi, 1.ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Yumuktepe Höyüğünün 

sit sınırları revizyonu ve Yumuktepe Höyüğünün Etkileşim Geçiş Sahasına ilişkin, Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 10.07.2013 gün ve 141013 sayılı yazısı, Mersin 

Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.09.2013 gün ve 5644 sayılı yazısı ve eki Mersin 

Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 17.09.2013 günlü rapor, Koruma Bölge Kurulu 

uzmanlarınca hazırlanmış 24.09.2013 günlü raporu, Kurulumuzun 28.11.2013 gün ve 2990 sayılı 

kararı, Kurul kararı gereği Prof.Dr. Tamer GÖK, Yrd.Doç.Dr. İpek DURUKAN, Doç. Dr. 

İbrahim Tunç SİPAHİ, Yrd. Doç.Dr. Muhammet GÖRÜR’den oluşan bir komisyonca hazırlanmış 

14.01.2014 günlü rapor, Yumuktepe Höyüğü kazı başkanı Prof. Dr. İsabella CANEVA’nın 

konuya ilişkin görüş yazısı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda;  

Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yumuktepe Höyüğü, 1.ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına 

yönelik Prof. Dr. İsabella CANEVA’nın görüş yazısı ve eki paftada belirtilen sit sınırlarında 

sondaj kazısı yaptıktan sonra 3.Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin görüş verebileceği dendiği, 

Komisyon üyelerince hazırlanan paftada 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları ile Prof. Dr. 

İsabella CANEVA’nın sondaj kazısı yapmak istediği alan sınırlarının yaklaşık olarak birbirine 

yakın olduğu ve sondaj kazılarının yapılabilmesi için alanın 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olması 

gerektiği anlaşıldığından, Kurulumuzca hazırlanan kararımız eki Yumuktepe Höyüğü 1.ve 

3.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna, ilerde alana yönelik hazırlanacak 

Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları sırasında Etkileşim Geçiş Sahası sınırları plan ekibince 

önerilir ise konunun yeniden görüşülebileceğine karar verildi. 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063 

 

 
 6283/1-1 



17 Temmuz 2014 – Sayı : 29063 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 25.06.2014-92 Toplantı Yeri: SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 25.06.2014-1892 

 

Samsun İli Kavak İlçesi, Ağcakise Mahallesi, Kayabaşı (Kayadibi) Mevkii’nde, tescilli 

höyük ve mezar odasının bulunduğu alanda kaçak kazı, su deposu ve ağaçlandırma yapıldığına ve 

bu faaliyetlerin durdurularak yasal işlem yapılmasına dair isimsiz/tarihsiz dilekçe, höyük ve 

mezar odasının tesciline ilişkin Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 

02.06.2000 gün ve 3857 sayılı kararı, tescilli höyüğün sit sınır ve derecelerinin belirlenmesi ve 

aykırı uygulamaların kurulda değerlendirilmesi gerektiğine dair Samsun Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 24.06.2014 gün ve 202 sayılı raporu okundu, 

ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Samsun İli Kavak İlçesi, Ağcakise Mahallesi, Kayabaşı (Kayadibi) Mevkii’nde, 107 ada, 

1, 2, 3, 4, 5 ve 23 parsellerde bulunan tescilli Kayabaşı Höyüğü’nün 2863 sayılı yasanın 6. 

maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 

1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda 

kabul edilmesine, sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına “I. derece arkeolojik sit alanı” 

olduğuna dair şerh konulmasına, höyüğün doğu yamacına betonarme su deposu inşa edildiği ve 

güney- güneydoğu yamaçlarında ağaçlandırma yapıldığı, ayrıca höyük üzerinde çok sayıda eski 

kaçak kazı çukuru açılmış olduğu ve höyüğün doğu yamacında yer aldığı dosyasında belirtilen 

tescilli mezar odasına arazide rastlanmadığı anlaşıldığından, 2863 sayılı yasaya aykırı bu 

uygulamaları yapanlar hakkında yasal kovuşturma açılmasına ve sonucundan bilgi verilmesine, 

betonarme su deposunun Müze denetiminde kaldırılmasına, kaçak kazılara karşı güvenlik 

önlemlerinin emniyet güçlerince alınmasına  

Kayabaşı Höyüğü I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya 

kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin 

hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 27.06.2014-94 Toplantı Yeri : SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 27.06.2014-1944 

 

 Amasya İli, Suluova İlçesi, Yüzbeyi ve Taşlıyurt (Özalakadı) Köyleri sınırında kalan, 

tescilli Aşı Tepesi Höyüğü I. derece arkeolojik sit alanı içinde kaçak kazı yapılarak kültür 

varlıklarının tahrip edildiğine ve yasal işlem yapılmasına dair rapor ve belgelerin gönderildiği 

Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 13.05.2014 gün ve 1185 sayılı yazısı, 

Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.05.2010 gün ve 2608 sayılı 

kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.05.2013 gün ve 1019 sayılı 

kararı, Suluova Tapu Müdürlüğü’nün 11.06.2014 gün ve 1476 sayılı yazısı, kadastral parsel 

bilgisinin düzeltilmesi ve sehven şerh konulan parsellerden kültür varlığı şerhinin kaldırılması 

gerektiğine dair Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 

16.06.2014 gün ve 215 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 

yapılan görüşmeler sonunda;  

Amasya İli, Suluova İlçesi, Yüzbeyi ve Taşlıyurt (Özalakadı) Köyleri sınırında kalan, 

tescilli Aşı Tepesi Höyüğü I. derece arkeolojik sit alanı içinde kaçak kazı yaparak kültür 

varlıklarının tahrip olmasına yol açanlar hakkında yasal kovuşturma açılmasına ve sonucundan 

bilgi verilmesine, kaçak kazı çukurlarının Müze denetiminde toprakla doldurularak kapatılmasına, 

kaçak kazılara karşı gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerce alınmasına; tescil kararı 

üzerine Yüzbeyi Köyü sınırlarındaki 293, 449 ve 460 parsellere kültür varlığı şerhi konulduğu, 

ancak Aşı Tepesi Höyüğü I. derece arkeolojik sit alanının Yüzbeyi Köyü, 293 parselde ve 

Taşlıyurt (Özalakadı) Köyü, 459 ve 460 nolu parsellerde kaldığı anlaşıldığından, I. derece 

arkeolojik sit alanına ait parsel bilgisinin düzeltildiği ekteki 1/5000 ölçekli sayısal haritada 

işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatların uygun olduğuna, sehven şerh konulan Yüzbeyi 

Köyü, 449 ve 460 nolu parsellerdeki kültür varlığı şerhinin kaldırılmasına, Taşlıyurt (Özalakadı) 

Köyü, 459 ve 460 nolu parsellerin tapu kaydına I. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh 

konulmasına, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO: 30.05.2014-70 09.06.782 

KARAR TARİHİ VE NO: 30.05.2014-2820 Toplantı Yeri 

  KUŞADASI 

 

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, Kalafat Tepesi Mevkiinde bulunan, duvar 

izinin ve mağaranın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescil 

edilmesine ilişkin konunun yerinde yapılacak incelemeden sonra değerlendirilmesine ilişkin 

alınan Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/03/2014 tarih ve 2611 sayılı kararı 

gereğince yerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda; 

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, Kalafat Tepesi Mevkiinde bulunan duvar 

izinin I. Derece Arkeolojik Sit olarak, mağaranın ise I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil 

edilmesinin uygun olduğuna, ilgili Müze Müdürlüğü ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanacak tescil haritası ve tescil fişinin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO: 25.06.2014-72 09.10.53 

KARAR TARİHİ VE NO: 25.06.2014-2835 Toplantı Yeri 

  AYDIN 

 

Aydın İli, Sultanhisar İlçesi, Salavatlı Mahallesi, Sakarkaya karşısı, Yamaçbayır-Sabancı 

Mevkii'nde bulunan ve tapunun 61 pafta, 1752 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 

yapılması düşünülen define kazısı için Aydın Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor ve 

tescil önerisine ilişkin; Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 05.09.2013 tarih ve 4598 ve 

09.09.2013 tarih ve 4641 sayılı yazıları, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü uzmanlarının 

19.08.2013 tarihli raporu okundu. Ekleri, konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Aydın İli, Sultanhisar İlçesi, Salavatlı Mahallesi, Sakarkaya karşısı, Yamaçbayır-Sabancı 

Mevkii'nde bulunan ve tapunun 61 pafta, 1752 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı 

yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği gösterdiğinden, ekli 1/500 ölçekli 

haritada belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin uygun olduğuna karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 43.02/61 

Toplantı Tarihi ve No  : 21.06.2014-88  Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No  : 21.06.2014-1832 KÜTAHYA 

 

Kütahya İli, Domaniç İlçesi, Soğucak Köyünde yer alan Çayırağzı Sırtı Yerleşiminin 

2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine; sit 

sınırlarını gösteren 1/25000 ölçekli harita ile kadastral haritanın ve şerh konulacak parseller 

listesinin onaylanmasına; I. (Birinci) Derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun “Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları” 

başlıklı, 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 43.02/61 

Toplantı Tarihi ve No  : 21.06.2014-88  Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No  : 21.06.2014-1831  KÜTAHYA 

 

Kütahya İli, Domaniç İlçesi, Saruhanlar Köyünde yer alan Kale Sırtı Yerleşiminin 2863 

sayılı Kanun kapsamında I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine; sit sınırlarını 

gösteren 1/25000 ölçekli harita ile kadastral haritanın ve şerh konulacak parseller listesinin 

onaylanmasına; I. (Birinci) Derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu’nun “Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları” başlıklı, 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 64.00/518 

Toplantı Tarihi ve No  : 24.05.2014-86  Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No  : 24.05.2014-1722  UŞAK  

 

Uşak İli, Merkez İlçesi, Aktaş Köyündeki, Aktaş Nekropolünün I. (birinci) ve III. 

(üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescil edildiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 26.11.2013 tarih ve 1420 sayılı kararı ile Uşak Müze Müdürlüğünce önerilen sit 

sınırları arasında farklılık olduğu tespit edildiğinden Aktaş Nekropolünün I. (birinci) ve III. 

(üçüncü) derece arkeolojik sit sınırlarının tekrar irdelenmesi ve değerlendirilmesi isteminin 

Kurulumuzun 26.02.2014 tarih ve 1555 sayılı kararı gereği Kurulumuz üyelerince yerinde 

incelenmesi sonucunda; tescile önerilen alanın sınırlarında yapılan düzeltmeler nedeniyle sit 

sınırlarını gösteren haritaların ve tescil listelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik alınan 

Kurulumuzun 28.03.2014 tarih ve 1609 sayılı kararı gereği yeniden düzenlenen sit sınırını 

gösterir haritaların ve parsel listelerinin değerlendirilmesi sonucunda; Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca yeniden düzenlenen 1/25000 ölçekli haritanın; 1/5000 ölçekli kadastral pafta ile 

şerh konulacak parsellere ait listeler ile daha önceki sınırlara göre şerh konulan ve yeni sınırlara 

göre sit sınırları dışında kalan şerhleri kaldırılacak parsellere ait listenin uygun olduğuna; Kütahya 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.11.2013 tarih ve 1420 sayılı kararı ile belirlenen 

sit sınırlarının ve şerh konulacak parsel listelerinin iptal edilmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

  43.02/61 

Toplantı Tarihi ve No  : 22.05.2014-84   Toplantı Yeri  

 Karar Tarihi ve No  : 22.05.2014-1693  KÜTAHYA 

 

 

Kütahya İli, Domaniç İlçesi, Muratlı Köyünde yer alan Muratlı Yamaç Yerleşiminin 2863 

sayılı Kanun kapsamında I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine; sit sınırlarını 

gösteren 1/25000 ölçekli harita ve 1/2000 ölçekli kadastral haritanın ve şerh konulacak parseller 

listesinin onaylanmasına; I. (Birinci) Derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun “Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları” 

başlıklı, 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜK
2014/6574 Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan

İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6537 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
2014/6565 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi  Hakkında

Karar
2014/6580 Bazı Kişilerin Yüksek Hakem Kurulu Asıl ve Yedek Üyeliklerine

Seçilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-60.1)
— Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi

Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 1/7/2014 Tarihli ve 5104 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


