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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2015/7157
Karaman İli, Ermenek İlçesinde meydana gelen maden kazası nedeniyle işleri zarar
gören esnaf ve sanatkârların Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine
ortak olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan
düşük faizle kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamında olan kredi
borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı
(Hazine Müsteşarlığı)’nın 5/1/2015 tarihli ve 108 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve
4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı

F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

E. ALA
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

İçindekiler 208. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Sayfa : 2

RESMÎ GAZETE

14 Ocak 2015 – Sayı : 29236

14 Ocak 2015 – Sayı : 29236

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 3

—— • ——
Karar Sayısı : 2015/7158
Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında, ekli harita ile
listede güzergâhı, bulunduğu yer ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazların Karayolları
Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının 5/1/2015 tarihli ve 500 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun
27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı

F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

E. ALA
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK

8 Ocak 2015

69471265-305-146
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Ocak 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına,
Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

8 Ocak 2015

68244839-140.03-4-6
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 8/1/2015 tarihli ve 69471265-305-146 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Ocak 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına,
Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ
SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim
ve yeniden satış sözleşmelerine uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri devre tatil, ön ödemeli devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerini kapsar.
(2) Devre tatil sözleşmeleri ile sağlanan hakkın şahsi veya ayni bir hak olması, bu hakkın bir dernek üyeliğine ya da şirket ortaklığına bağlı olarak tanınması veya konaklamanın
aynı zamanda seyahat ya da diğer hizmetlerle beraber sunulması bu Yönetmelik hükümlerinin
uygulanmasını engellemez.
(3) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, devre mülk, dönem mülk, paylı mülkiyet, hisseli
gayrimenkul satışı ve benzeri isimler altında yapılan ve tapu tesciline konu edilen satışlara ilişkin sözleşmeler, bir yıldan uzun süre için kurulması ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla
dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı tanıması halinde devre tatil
sözleşmesi olarak kabul edilir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 50 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Değişim sözleşmesi: Tüketicilere devre tatil sözleşmesinden doğan haklarından diğer
kişilerin geçici olarak yararlanmasına izin vermesi karşılığında gecelik konaklama veya diğer
hizmetlere geçici olarak erişim imkanı veren bir sisteme katılma hakkı tanıyan sözleşmeleri,
ç) Devre mülk hakkı: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Devre
Mülk Hakkı başlıklı sekizinci bölümünde düzenlenen hakkı,
d) Devre tatil sözleşmesi: Bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmeleri,
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e) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu
bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini
ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren
kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç
veya ortamı,
f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Ön ödeme tutarı: Devre tatile konu taşınmazın teslimi veya kullanım hakkının devrinden önce tüketici tarafından ödenen toplam tutarı,
ğ) Ön ödemeli devre tatil sözleşmesi: Tüketicinin ayni hakka konu bir taşınmazın satış
bedelini veya şahsi hakka konu taşınmazın kullanım hakkı bedelini önceden peşin veya taksitle
ödemeyi, satıcı veya sağlayıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı ya da kullanım hakkını tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmeleri,
h) Proje toplam bedeli: Projeye ilişkin yapı ruhsatlarında yer alan arsa dahil yapının
maliyetini,
ı) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kişiyi,
i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
j) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
k) Yeniden satış sözleşmesi: Satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli tatil
hizmetinin alınıp satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu sözleşmeleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ön Bilgilendirme ve Sözleşme Yükümlülüğü
Ön bilgilendirme
MADDE 5 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sözleşmelerin kurulmasından en az bir gün önce tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı
ile ön bilgilendirme formu vermek zorundadır.
(2) Ön bilgilendirme formunun, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde,
açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenmesi zorunludur.
(3) Ön bilgilendirme formunun;
a) Devre tatil sözleşmeleri için Ek-1’de,
b) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri için Ek-2’de,
c) Yeniden satış sözleşmeleri için Ek-3’te,
ç) Değişim sözleşmeleri için Ek-4’te,
d) Ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için ise Ek-5’te,
yer alan bilgileri içermesi zorunludur.
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(4) Satıcı veya sağlayıcıdan kaynaklanmayan ve gerekli özenin gösterilmesine rağmen
sonuçlarına engel olunamayan, olağandışı ve öngörülemeyen durumlarda, ön bilgilendirme
formlarında yer alan bilgiler, sözleşmenin kurulmasından önce yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı ile tüketicinin onayını almak ve yapılan değişiklikleri de ayrıca sözleşmede belirtmek şartıyla değiştirilebilir.
(5) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sözleşmelerle ilgili olarak, satıcı veya sağlayıcının hediye tatil, kampanya, ücretsiz yemek ve gezi gibi isimler altında satışı özendirici
yöntemler kullanarak tüketiciye bir davette bulunması halinde, bu davetin içeriği ve ticari amacının tanıtım faaliyetinden önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirilmesi zorunludur.
(6) Bu maddede yer alan bilgilendirmelerin yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcı veya
sağlayıcıya aittir.
Sözleşmenin şekli ve içeriği
MADDE 6 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, 5 inci madde uyarınca tüketiciye verilen ön bilgilendirme formunda yer alan bilgilerle birlikte tüketicinin adı, soyadı, açık adresi ve diğer iletişim bilgileri ile tarafların sözleşmeyi imzaladığı yer ve tarihe ilişkin bilgileri de içeren bir
sözleşme düzenlemek ve yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir örneğini
kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermek zorundadır. Daha ağır şekil
şartları öngören kanun hükümleri saklıdır. Aksi halde satıcı veya sağlayıcı sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan sözleşmelerin en az on iki punto büyüklüğünde,
anlaşılabilir bir dilde, açık, sade, okunabilir bir şekilde düzenlenmesi zorunludur.
(3) Mesafeli satış yöntemiyle kurulan sözleşmeler hariç olmak üzere satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin kendi el yazısıyla sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını
sağlamakla yükümlüdür.
(4) Sözleşmenin bir örneğinin tüketiciye verildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri
Cayma hakkı
MADDE 7 – (1) Tüketici, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sözleşmelerin kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanımı
MADDE 8 – (1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi
dolmadan, şahsi hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için yazılı olarak veya kalıcı
veri saklayıcısı ile ayni hakka konu taşınmaza ilişkin sözleşmelerde ise noterlikler aracılığıyla
satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.
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(2) Satıcı veya sağlayıcı, Ek-6’da yer alan cayma formunu, sözleşmenin kurulduğu
anda yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye vermek zorundadır.
(3) Tüketici, cayma hakkını kullanırken Ek-6’da yer alan cayma formunu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.
(4) Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan yeniden satış, değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler, cayma hakkının kullanılması ile birlikte hiçbir cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın kendiliğinden sona erer.
Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Geçerli bir şekilde kurulan devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç
olmak üzere, satışın ön ödemeli yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın satıcı veya sağlayıcı, cayma süresi dolmadan tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi
borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Bu yasağa rağmen tüketiciden herhangi bir bedel alınması durumunda, alınan bedel tüketiciye derhal iade edilir. Ayrıca tüketiciyi
borç altına sokan her türlü belge tüketici yönünden geçersizdir.
(2) Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, cayma hakkının kullanılmasından önce sunulan hizmete ilişkin olarak tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.
(3) Tüketicinin devre mülk hakkı veren sözleşmelerden cayma hakkını kullanması durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge,
cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içinde
tüketiciye geri verilir.
(4) Değişim sözleşmesinin devre tatil sözleşmesi ile birlikte ve aynı zamanda tüketicilere verildiği hallerde, cayma hakkının kullanımına ilişkin süreler her iki sözleşme için de geçerlidir.
(5) Satıcı veya sağlayıcı, yeniden satış sözleşmesi kapsamında satış işlemi gerçekleşmedikçe tüketiciden ödeme yapmasını isteyemez.
Eksik bilgilendirme
MADDE 10 – (1) Satıcı veya sağlayıcının 5 inci maddenin birinci ve üçüncü veya 6 ncı
maddenin birinci ya da 8 inci maddenin ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi durumunda, tüketici cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı
değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.
(2) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin bir yıllık süre içinde yerine getirilmesi
halinde, on dört günlük cayma hakkı süresi, bu yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirildiği
tarihten itibaren işlemeye başlar.
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Bağlı kredi
MADDE 11 – (1) Tüketicinin ödeyeceği bedel, kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak bir kredi veren tarafından karşılanıyorsa
tüketicinin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca kredi
verene de yöneltilmesi hâlinde bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart
ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.
(2) Bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer.
(3) Bağlı kredi sözleşmesinde cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yöntemle kredi verene yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmelerine İlişkin Özel Hükümler
Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi
MADDE 12 – (1) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye, belirlenen süre zarfında konaklamaya veya konaklama ile birlikte seyahat
ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu durumlara ilişkin indirim yahut diğer menfaatlerden
faydalanma hakkı verilen sözleşmelerdir.
(2) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine ilişkin ödemelerin, üyelik aidatı da dâhil
olmak üzere eşit olarak yıllık taksitlere bölündüğü bir ödeme planına göre yapılması zorunludur.
Sözleşmede, bedelin taksitli ödeme planının dışında başka bir ödeme seçeneğiyle yapılmasına
imkan veren hükümler yer alamaz. Aksi takdirde bu hükümler geçersizdir.
Ödeme bildirimi yükümlülüğü ve sözleşmenin feshi
MADDE 13 – (1) Satıcı veya sağlayıcının, tüketiciye her ödeme tarihinden en az on
dört gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ödeme bildiriminde bulunması zorunludur.
(2) Tüketici, ilk iki taksiti ödedikten sonra, üçüncü yıldan itibaren her taksite ilişkin
ödeme bildirimini almasını takiben on dört gün içinde satıcı veya sağlayıcıya yazılı olarak veya
kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak herhangi bir cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi
feshedebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmeleri
Genel esaslar
MADDE 14 – (1) Ayni hakka konu bir taşınmazın veya şahsi hakka konu taşınmazın
kullanım hakkının ön ödemeli satılması durumunda, satıcı veya sağlayıcı tarafından, Ek-5’te
yer alan bilgilere ek olarak tüketiciye, bağımsız bölüm planı, vaziyet planı, kat planı ve mahal
listesinin verilmesi zorunludur.
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(2) Satıcı veya sağlayıcının, ön ödemeli satışa başlamadan önce, proje toplam bedelinin
bir milyon Türk Lirasını aştığı projeler için, 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmeliğin “Teminat” başlıklı beşinci
bölümü hükümleri çerçevesinde teminat sağlaması zorunludur.
(3) Ön ödemeli devre tatil sözleşmelerinde, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin
herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönme bildiriminin; şahsi hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için yazılı olarak veya kalıcı
veri saklayıcısı ile ayni hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için ise noterlikler aracılığıyla satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.
(4) Sözleşmeden dönülmesi durumunda:
a) Tüketiciden sadece sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edilebilir.
Satıcı veya sağlayıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez.
b) Tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge,
dönme bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde
tüketiciye geri verilir.
c) Tüketici, alınan bedelin ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgenin iade edildiği
tarihten itibaren, on gün içinde edinimlerini iade eder.
(5) Sözleşme bedelinin bir kısmının veya tamamının bağlı kredi ile karşılanması durumunda, dönme bildiriminin satıcı veya sağlayıcı tarafından kredi verene derhal bildirilmesi zorunludur.
Tüketicinin ödediği satış bedeli, satıcı tarafından dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten
itibaren en geç doksan gün içinde, yalnızca dördüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen tazminat
tutarı düşülerek kredi verene iade edilir. Kredi veren, söz konusu tutarı Kanunun 27 nci maddesine uygun olarak tüketiciye derhal geri öder.
(6) Ön ödemeli devre tatil sözleşmesine konu taşınmazın yer aldığı projede sonradan
değişiklik yapılması durumunda, bu değişikliğin tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi zorunludur. Tüketici yapılan proje değişikliğini kabul etmeyerek bir ay
içinde vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında hiçbir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönebilir. Proje değişikliğinin yasal zorunluluklardan veya mücbir sebep hallerinden
kaynaklanması durumunda, satıcı tüketiciden sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar kesinti
yapabilir.
(7) Sözleşmeye konu taşınmazın inşa edileceği arsa üzerinde yapı ruhsatı alınmadan
tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamaz.
(8) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yerine getirildiğine ilişkin ispat yükü
satıcı veya sağlayıcıya aittir.
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Ayni hakka konu taşınmazın ön ödemeli satışı
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen sözleşmelere konu taşınmazların ön ödemeli satışı, konusu ayni hak olan ön ödemeli
devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilir.
(2) Ayni hakka konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, satıcı veya sağlayıcının 5 ve 6 ncı maddelerde yer alan yükümlülükleri yerine getirmesi koşuluyla;
a) Kat irtifakı devrini tüketici lehine tapu siciline tescil etmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme düzenlemesi veya
b) Noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi düzenlemesi
zorunludur.
(3) Devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Kat mülkiyetine konu taşınmazın tüketici adına tescili veya kat irtifakına konu taşınmazın tüketici adına
tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte taşınmazın zilyetliğinin devri ile teslim veya devir gerçekleşmiş kabul edilir. Taşınmazın kullanıma hazır bir şekilde tüketiciye zilyetliğinin devredilmesi gerekir. Aksi halde, teslim gerçekleşmemiş sayılır.
Şahsi hakka konu taşınmazın ön ödemeli satışı
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, konusu taşınmazın kullanım hakkı olan sözleşmelere ilişkin ön ödemeli satışlar, konusu şahsi hak olan ön ödemeli devre tatil
sözleşmesi olarak kabul edilir.
(2) Şahsi hakka konu devre tatil amaçlı taşınmazın kullanım hakkının devrinin en geç
otuz altı ay içinde yapılması ve bu hakka konu taşınmazın kullanıma elverişli bir şekilde sunulması zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumsuzluk kaydı
MADDE 17 – (1) Sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede yer alan ve
tüketicinin bu Yönetmelikten kaynaklanan haklarını kullanmaktan feragat ettiğine veya satıcı
veya sağlayıcının yükümlülüklerini sınırladığına ya da ortadan kaldırdığına dair kayıtlar geçersizdir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devre
Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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EK - 1
DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
a) Satıcı, sağlayıcı ve malikin isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası
ile diğer iletişim bilgileri.
b) Sözleşme konusu hakkın tanımı, niteliği, kapsamı ve kullanım koşulları.
c) Sözleşmenin süresi, sözleşme konusu hakkın kullanılabileceği dönem ve tarih aralığı.
ç) Sözleşme konusu taşınmazın fiili durumu ve yeri.
d) Sözleşme konusu hakkın kullanımı için ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.
e) Ortak tesislerin ve hizmetlerin kullanımı için ödenecek bedel, vergi, harç gibi zorunlu
yasal giderler ile genel idari masrafların ne şekilde hesaplanacağına, bu giderlerin nasıl ve ne
zaman arttırılabileceği ile tüketiciye nasıl yansıtılacağına ilişkin açıklamalar.
f) Tüketicinin yararlanabileceği yüzme havuzu, sauna ve benzeri ortak tesisler, ışıklandırma, su, bakım ve benzeri hizmetler ile bunlardan yararlanma şartları.
g) Taşınmazın bakım ve onarımının, yönetim ve idaresinin ne şekilde olacağına ilişkin
açıklamalar ve tüketicilerin bu konularla ilgili kararlara nasıl katılabileceği ve kararları nasıl
etkileyebileceğini de içeren bilgi.
ğ) İktisabın sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülüğe
yol açmayacağına ilişkin bilgi.
h) Sözleşme konusu hakkın devir veya takas edilmesinin mümkün olup olmadığı ile
varsa değişim planına ilişkin açıklamalar.
ı) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres,
faks numarası ve elektronik posta bilgileri.
i) Sözleşme konusu taşınmaz üzerinde varsa idari veya hukuki kısıtlamalara ilişkin bilgi.
j) Devre mülk hakkı veren sözleşmelerde “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren
on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır.” ibaresi.
k) Konusunu diğer ayni haklar ile şahsi bir hakkın oluşturduğu sözleşmelerde “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin
ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına
sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” ibaresi.
l) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi halinde
cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve bu sürenin her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona ereceğine ilişkin bilgi.
m) Tarafların sözleşmeyi fesih şartları ile sözleşmenin feshedilmesi halinde bunun sonuçlarına ilişkin bilgi.
n) Sözleşmeden doğan haktan üçüncü bir kişinin yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin
bilgi ile yararlandığı takdirde buna ilişkin açıklamalar.
o) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
ö) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
p) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri.
r) Sözleşme konusu hakkın taksitle satılması halinde;
1) Tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak toplam taksitli satış fiyatı,
2) Faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,
3) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
4) Varsa peşinat tutarı.
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EK - 2
UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası
ile diğer iletişim bilgileri.
b) Sözleşme konusu hizmetin niteliği, kapsamı, süresi ve hizmetten yararlanma koşulları.
c) Tüketicinin hizmetten yararlanmaya başlayacağı tarih.
ç) Varsa tüketici tarafından ödenecek ek masrafların niteliği, kapsamı ve tutarı.
d) Sözleşmenin süresine göre her yıl için eşit taksit miktarlarını gösteren ödeme planı
ve bu taksitlerin ödenmesi için öngörülen süre.
e) Varsa bir yıldan sonraki taksit ödemelerine ilişkin artış oranı.
f) Tüketiciye sunulan ana hizmetlerin niteliği ve kapsamına ilişkin bilgiler.
g) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres,
faks numarası ve elektronik posta bilgileri.
ğ) “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde
sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya
borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” İbaresi.
h) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi halinde
cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve bu sürenin her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona ereceğine ilişkin bilgi.
ı) Tüketicinin, ikinci taksit ödemesinden sonra, her taksite ilişkin ödeme bildirimini almasından itibaren on dört gün içinde satıcı veya sağlayıcıya bilgi vererek, herhangi bir cezai
şart ödemeksizin sözleşmeyi feshetme hakkının olduğuna dair bilgi.
i) Hizmetin sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülüğe
yol açmayacağına ilişkin bilgi.
j) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
k) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
l) Sözleşmeden kaynaklanan haklarının kullanılması sırasında tüketiciye sağlanan öncelikler, promosyonlar, özel indirimler ile ortaya çıkabilecek kısıtlamalar hakkında bilgi.

EK - 3
YENİDEN SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası
ile diğer iletişim bilgileri.
b) Sözleşme konusu hizmetin niteliği, kapsamı ve kullanım koşulları.
c) Sözleşmenin süresi.
ç) Tüketici tarafından ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.
d) Varsa tüketici tarafından ödenecek ek masrafların niteliği, kapsamı ve tutarı.
e) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres,
faks numarası ve elektronik posta bilgileri.
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f) “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde
sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya
borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” ibaresi.
g) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi halinde
cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve bu sürenin her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona ereceğine ilişkin bilgi.
ğ) Hizmetin sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülüğe
yol açmayacağına ilişkin bilgi.
h) Sözleşmeden doğan hakların yeniden satışı için bir sisteme katılmanın mümkün olup
olmadığı hakkında bilgi ve varsa bu duruma ilişkin masraflar hakkında bilgi.
ı) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
i) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

EK - 4
DEĞİŞİM SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası
ile diğer iletişim bilgileri.
b) Sözleşme konusu hakkın niteliği, kapsamı ve kullanım koşulları.
c) Sözleşmenin süresi, sözleşme konusu hakkın kullanılabileceği dönem ve tarih aralığı.
ç) Sözleşme konusu hakkın kullanımı için ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.
d) Varsa tüketici tarafından ödenecek ek masrafların niteliği, kapsamı ve tutarı.
e) Değişim sisteminin nasıl çalıştığına ilişkin açıklama ile değişim için önerilen seçenekler ve yöntemler hakkında bilgi.
f) Değişim sistemine konu haklar arasında fark bulunması halinde buna ilişkin bilgi.
g) Tüketiciye sunulan ana hizmetlerin niteliği ve kapsamına ilişkin bilgiler.
ğ) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres,
faks numarası ve elektronik posta bilgileri.
h) “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde
sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya
borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” ibaresi.
ı) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi halinde
cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve bu sürenin her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona ereceğine ilişkin bilgi.
i) Değişim sözleşmesinin devre tatil sözleşmesiyle birlikte teklif edildiği durumlarda,
her iki sözleşme için sadece bir cayma süresi olduğuna dair bilgi.
j) Sözleşmeden kaynaklanan hakların kullanılması sırasında tüketiciye sağlanan faydalar ile ortaya çıkabilecek kısıtlamalar hakkında bilgi.
k) Konaklamanın taşınmaz mal dışında konaklamayla ilgili olması durumunda buna
ilişkin bilgi.
l) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
m) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
n) Tarafların sözleşmeyi fesih şartları ile sözleşmenin feshedilmesi halinde bunun sonuçlarına ilişkin bilgi.
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EK - 5
ÖN ÖDEMELİ DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
a) Satıcı, sağlayıcı ve malikin isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası
ile diğer iletişim bilgileri.
b) Sözleşme konusu hakkın tanımı, niteliği, kapsamı ve kullanım koşulları.
c) Sözleşmenin süresi, sözleşme konusu hakkın kullanılabileceği dönem ve tarih aralığı.
ç) Sözleşme konusu taşınmazın fiili durumu ve yeri.
d) Sözleşme konusu hakkın kullanımı için ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.
e) Ortak tesislerin ve hizmetlerin kullanımı için ödenecek bedel, vergi, harç gibi zorunlu
yasal giderler ile genel idari masrafların ne şekilde hesaplanacağına, bu giderlerin nasıl ve ne
zaman arttırılabileceği ile tüketiciye nasıl yansıtılacağına ilişkin açıklamalar.
f) Tüketicinin yararlanabileceği yüzme havuzu, sauna ve benzeri ortak tesisler, ışıklandırma, su, bakım ve benzeri hizmetler ile bunlardan yararlanma şartları.
g) Taşınmazın bakım ve onarımının, yönetim ve idaresinin ne şekilde olacağına ilişkin
açıklamalar ve tüketicilerin bu konularla ilgili kararlara nasıl katılabileceği ve etkileyebileceğini
de içeren bilgi.
ğ) İktisabın sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülüğe
yol açmayacağına ilişkin bilgi.
h) Sözleşme konusu hakkın devir veya takas edilmesinin mümkün olup olmadığı ile
varsa değişim planına ilişkin açıklamalar.
ı) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres,
faks numarası ve elektronik posta bilgileri.
i) Sözleşme konusu taşınmaz üzerinde varsa idari veya hukuki kısıtlamalara ilişkin bilgi.
j) Devre mülk hakkı veren sözleşmelerde “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren
on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır.” ibaresi.
k) Konusunu diğer ayni haklar ile şahsi bir hakkın oluşturduğu sözleşmelerde “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin
ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına
sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” ibaresi.
l) Ön ödeme tutarı.
m) Verilen teminata ilişkin bilgiler.
n) Yapı ruhsatının alınış tarihi.
o) Sözleşme konusu hakkın devir veya teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren
otuz altı ayı geçemeyeceğine dair bilgi.
ö) Tüketicinin sözleşmeden dönme hakkı ve bu hakka ilişkin bilgiler.
p) Sözleşmeden dönülmesi durumunda, sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat ödenmesi haricinde tüketiciden herhangi bir isim altında bedel talep edilemeyeceğine ilişkin
bilgi.
r) Sözleşme konusu hakkın devir veya tesliminden sonra geçerli olmak üzere tarafların
sözleşmeyi fesih şartları ile sözleşmenin feshedilmesi halinde bunun sonuçlarına ilişkin bilgi.
s) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.
ş) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
t) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri.
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u) Sözleşme konusu hakkın taksitle satılması halinde;
1) Tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak toplam taksitli satış fiyatı,
2) Faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,
3) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
4) Varsa peşinat tutarı.
EK - 6
ÖRNEK CAYMA FORMU
(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde
doldurup gönderilecektir.)
-Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya sağlayıcının ismi, unvanı, adresi, varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

-Bu formla sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sözleşme tarihi:

-Cayma hakkına konu hak veya hizmet:

-Cayma hakkına konu hak veya hizmetin bedeli:

-Tüketicinin adı ve soyadı:

-Tüketicinin adresi:

-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih:
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler ile doğrudan satışlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler ile doğrudan satışlara uygulanır.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Finansal hizmetler,
b) Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,
c) Konut kiralama,
ç) Paket turlar,
d) Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi,
e) Fuar, panayır ve pazar yerlerinde yapılan satışlar,
f) Beslenme destek ürünleri hariç olmak üzere, yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim
maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya iş yerine
götürülmesi,
g) Mal veya hizmet bedeli otuz Türk Lirasını aşmayan satışlar,
ğ) Malların montaj, bakım ve onarımı,
h) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca yetkilendirilmiş işletmecilerin, mal satışları ile mal ve hizmet satışını birlikte yaptıkları durumlar hariç
olmak üzere, sunduğu elektronik haberleşme hizmetleri,
ı) Elektrik, su ve doğal gaz hizmetlerine ilişkin abonelikler,
ile ilgili sözleşmelere uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 47 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen
mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
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c) İl Müdürlüğü: Ticaret İl Müdürlüğünü,
ç) İş yeri: Satıcı veya sağlayıcının kalıcı olarak faaliyetini yürüttüğü herhangi bir satış
yerini,
d) İş yeri dışında kurulan sözleşmeler: Satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında;
1) Teklifin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından yapılmasına bakılmaksızın iş
yeri dışında, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulan,
2) Tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında tüketiciyle iş yeri dışında görüşülmesinin
hemen sonrasında, satıcı veya sağlayıcının iş yerinde ya da herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla kurulan,
3) Mal ve hizmetlerin tüketiciye tanıtımı ya da satışı amacıyla satıcı veya sağlayıcı tarafından düzenlenen bir gezi esnasında kurulan,
sözleşmeleri,
e) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu
bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini
ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren
kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç
veya ortamı,
f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile
elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü
gayri maddi malları,
ğ) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kişiyi,
h) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
ı) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik
posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,
j) Yan sözleşme: İş yeri dışında kurulan sözleşmelerle ilişkili olarak satıcı, sağlayıcı ya
da üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu mal ya da hizmete ilave olarak tüketiciye sağlanan mal veya hizmete ilişkin sözleşmeyi,
k) Yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan satıcı veya sağlayıcılara
merkezlerinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilen belgeyi
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Ön Bilgilendirme ve Sözleşme Yükümlülüğü
Ön bilgilendirme
MADDE 5 – (1) Tüketici, iş yeri dışında kurulan sözleşme ya da buna karşılık gelen
herhangi bir teklif ile bağlanmadan önce;
a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
b) Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı ile iletişim bilgileri,
c) Mal veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı,
ç) Cayma hakkının olduğu durumlarda, cayma hakkının kullanılma şartları,
hususlarında satıcı veya sağlayıcı tarafından en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile
bilgilendirilmek zorundadır.
(2) Ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.
Sözleşmenin şekli ve geçerliliği
MADDE 6 – (1) İş yeri dışında kurulan sözleşmeler, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş satıcı veya sağlayıcı tarafından kurulur.
(2) İş yeri dışında kurulan sözleşmeler yazılı olarak yapılmadıkça geçerli olmaz. Kurulan sözleşmelerin en az on iki punto büyüklüğünde anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve sözleşmenin bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunludur.
Geçerli bir sözleşme kurmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini
tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.
Sözleşmenin zorunlu içeriği
MADDE 7 – (1) İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde aşağıdaki bilgilerin yer alması
zorunludur:
a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
b) Tüketicinin adı soyadı ile satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS
numarası,
c) Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren,
satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon, faks numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa
satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,
ç) Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde yer alandan farklı bir iletişim bilgisi var ise buna ilişkin bilgi,
d) Mal veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı,
e) Sözleşmenin kurulduğu tarih,
f) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi,
g) Ödemeye ilişkin bilgiler,
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ğ) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi ve usulüne
ilişkin bilgiler,
h) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,
ı) 14 üncü madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin
cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine
ilişkin bilgi,
i) “Bu sözleşmenin kurulduğu veya malın teslim alındığı tarihten itibaren on dört gün
içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir
isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi ve cayma bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde
malı geri almayı taahhüt ederiz.” ifadesi,
j) Varsa tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri,
k) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya
Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
(2) Satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeyi tüketicinin imzalamasını ve sözleşme tarihi ile
“Sözleşmenin bir örneğini elden teslim aldım.” ifadesini ve cayma hakkının kullanılabildiği
sözleşmeler için “On dört gün içinde cayma hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim.”
ifadesini tüketicinin kendi el yazısı ile yazmasını sağlamak zorundadır.
(3) Birinci fıkranın (i) bendinde yer alan ifadenin sözleşmenin birinci sayfasında ve on
altı punto büyüklüğünde koyu harflerle yazılması zorunludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri
Cayma hakkı
MADDE 8 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu
gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.
(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen
üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
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c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin
veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün,
esas alınır.
(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.
(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin
cayma hakkı hükümleri uygulanır.
Eksik bilgilendirme
MADDE 9 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.
(2) Satıcı veya sağlayıcının bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket
etmesi veya tüketiciyi cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi durumunda
tüketici cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Bu Yönetmelikte belirtilen
yükümlülüklerin bir yıllık süre içinde yerine getirilmesi veya cayma hakkı konusunda gerektiği
şekilde bilgilendirmenin bu süre içinde yapılması halinde, on dört günlük cayma hakkı süresi,
söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildiği veya cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.
Cayma hakkının kullanımı
MADDE 10 – (1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi
dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.
(2) Cayma hakkının kullanılmasında tüketici bu Yönetmeliğin ekinde yer alan formu
kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.
(3) Satıcı veya sağlayıcı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan formu sözleşmenin kurulduğu
anda tüketiciye vermek zorundadır.
(4) Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye
aittir.
Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, 14 üncü maddede yer alan sözleşmeler hariç
olmak üzere, cayma süresi içerisinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden
herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge
vermesini isteyemez. Bu yasağa rağmen tüketiciden herhangi bir bedel alınması durumunda,
alınan bedel tüketiciye derhal iade edilir. Ayrıca tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge tüketici yönünden geçersizdir.
(2) Satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört
gün içinde malı geri almakla yükümlüdür. Bu süre içerisinde malın geri alınmaması durumunda,
tüketici malı muhafaza etmekle yükümlü değildir.
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Sorumsuzluk hali
MADDE 12 – (1) Tüketici cayma süresi içerisinde malı; işleyişine, teknik özelliklerine
ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve
bozulmalardan sorumlu değildir.
Cayma hakkının kullanımının yan sözleşmelere etkisi
MADDE 13 – (1) Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla, tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. Bu
durumda tüketici herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü değildir.
(2) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı
olan üçüncü kişiye derhal bildirir.
Cayma hakkının istisnaları
MADDE 14 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde
cayma hakkını kullanamaz:
a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin
sözleşmeler.
b) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin
sözleşmeler.
c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan
mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan
dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
d) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Satıcı veya Sağlayıcının Diğer Yükümlülükleri
Sözleşmenin ifası
MADDE 15 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, taahhüt ettiği süre içinde mal veya hizmeti tüketiciye sunmakla yükümlüdür.
(2) Sözleşme konusu mal veya hizmetin sözleşmenin kurulduğu tarihten sonra teslim
veya ifasının kararlaştırılması halinde tüketiciden ek nakliye, teslim ve benzeri masraflar talep
edilemez.
(3) Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye
teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.
İspat yükümlülüğü
MADDE 16 – (1) Sözleşmenin tüketiciye teslim edildiğinin ve sözleşme konusu mal
veya hizmetin sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.

Sayfa : 28

RESMÎ GAZETE

14 Ocak 2015 – Sayı : 29236

Telefon kullanım ücreti
MADDE 17 – (1) Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için satıcı veya sağlayıcı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu
hat ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez.
Bilgilerin saklanması
MADDE 18 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sözleşme ile cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair
her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeleri üç yıl boyunca saklamak zorundadır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetki Belgesi
Yetki belgesi başvurusu
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan satıcı veya sağlayıcılar, merkezlerinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne başvurarak yetki belgesi almak zorundadır.
Başvuru koşulları
MADDE 20 – (1) Yetki belgesi başvurusu sırasında aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
a) Bakanlığın internet sayfasında ilan edilen örneğe uygun iki adet yetki belgesi.
b) Satıcı veya sağlayıcının faaliyet konusunu ve kuruluşunu gösteren ticaret sicil gazetesi veya esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi.
c) Satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri.
ç) Satıcı veya sağlayıcının kayıtlı olduğu odadan alacağı faaliyet belgesi.
d) Satıcı veya sağlayıcıya ait vergi levhası.
e) Serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından onaylı en
son tarihli bilanço ve gelir tablosu.
f) Satışa konu edilen mal veya hizmetlerin listesi.
g) Tüketicilerin cayma bildirimini yapabileceği açık adres ve diğer iletişim bilgileri.
ğ) Tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri.
(2) Birinci fıkradaki bilgi ve belgelerde bir değişiklik olması durumunda, satıcı veya
sağlayıcı tarafından bu değişiklikler on beş gün içerisinde yetki belgesinin alındığı il müdürlüğüne bildirilir.
Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) İl müdürlüğü tarafından 20 nci maddede yer alan bilgi ve belgeleri
ibraz eden satıcı veya sağlayıcılara yetki belgesi verilirken, satıcı veya sağlayıcı nezdinde Bakanlıkça yapılan denetimler ile tüketici şikayetleri de dikkate alınır.
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Geçerlilik süresi
MADDE 22 – (1) İl müdürlüğünce verilen yetki belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır.
(2) Geçerlilik süresi dolan belge için 20 nci maddede yer alan esaslar çerçevesinde yeniden başvuru yapılır.
Belge iptali
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi sonucunda yapılacak uyarıya rağmen, söz konusu aykırılıkların en geç otuz gün içerisinde düzeltilmemesi
halinde, ilgili satıcı veya sağlayıcının yetki belgesi il müdürlüğü tarafından iptal edilir. Belgesi
iptal edilen satıcı veya sağlayıcılara bir yıl süreyle yetki belgesi verilmez.
(2) Belgesi iptal edilen satıcı veya sağlayıcılar, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Doğrudan Satış Sistemi
Doğrudan satış
MADDE 24 – (1) Doğrudan satış; herhangi bir doğrudan satış şirketi tarafından istihdam edilsin ya da edilmesin satış temsilcisi, dağıtıcı, distribütör ve benzeri adlarla hareket
edenlerin bir mal veya hizmeti kendi evlerinde ya da perakende satış yerleri kullanılmaksızın
tüketicinin ev veya iş yaşantısını sürdürdüğü mekânlar gibi iş yeri dışında, tek veya çok katmanlı satış yöntemleriyle tüketicilere sunulmasını öngören pazarlama sistemidir.
(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında doğrudan satış şirketi, mal veya hizmetlerin pazarlanması için doğrudan satış sistemini kullanan satıcı veya sağlayıcıyı; doğrudan satıcı ise
bu sistem içerisinde satış temsilcisi, dağıtıcı, distribütör ve benzeri adlarla hareket edenleri
ifade eder.
Doğrudan satışlara ilişkin temel esaslar
MADDE 25 – (1) Doğrudan satış şirketlerinin kullandığı sistemin, sisteme yeni kişiler
kazandırmaktan ziyade mal veya hizmetlerin tüketicilere satışını esas alması gerekir.
(2) Sistemde yer alanların elde ettiği kazanç, ağırlıklı olarak sisteme yeni kişiler kazandırılması ve bu sayede oluşan komisyon, prim, teşvik, ödül ve benzeri isimler altında nitelendirilen menfaatlerin dağıtılması üzerine kurulamaz.
(3) Doğrudan satış şirketleri hızlı zengin olma fırsatları, gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatler gibi sistemle ilgili yanıltıcı bilgiler veremez. Baskı kurma, aldatma, rahatsızlık verme ve bunlara benzer yollarla kişileri sisteme dahil olmaya zorlayamaz.
(4) Doğrudan satıcı olarak sisteme dahil olmak isteyenlerden işe başlamaları ya da işe
başladıktan sonra sistemde kalabilmeleri için giriş aidatı, başlangıç paketi, yenileme ücreti, aidat ve paket ücreti gibi herhangi bir isim altında bedel alınamaz.
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(5) Doğrudan satıcılar, hiçbir masraf ve cezai şart ödemeksizin sistemden ayrılma hakkına sahiptir. Doğrudan satıcıların sisteme dahil oldukları tarihten itibaren altmış gün içerisinde
sistemden ayrılması halinde, doğrudan satış şirketleri, doğrudan satıcıların elinde bulunan ve
kullanılmamış tüm malları geri almak; söz konusu malların bedelini ise on dört gün içerisinde
iade etmek zorundadır.
(6) Doğrudan satış şirketleri, gerek kendileri gerekse doğrudan satıcılar tarafından yapılan satışlarla ilgili olarak bu Yönetmelikte yer alan hükümlere uymak zorundadır.
(7) Yetki belgesinin doğrudan satış şirketi tarafından alınması yeterlidir. Doğrudan satıcıların ayrıca yetki belgesi alması gerekmez.
(8) Doğrudan satış şirketleri, 5 inci maddenin birinci fıkrası ile 7 nci maddenin birinci
fıkrasında yer alan bilgilere ilaveten, doğrudan satıcının adı veya unvanı ile iletişim bilgilerine
de yer vermek; doğrudan satıcılar ise 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri
yerine getirmek zorundadır.
(9) Doğrudan satıcılar tarafından yapılan satışlarda, 18 inci maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesinden doğrudan satış şirketleri sorumludur.
(10) Doğrudan satış şirketleri on sekiz yaşından küçükleri, fiil ehliyetine sahip olmayanları, şirketin ortağı ve yöneticileri ile çalışanlarını doğrudan satıcı olarak sisteme dahil edemez.
(11) Doğrudan satış şirketleri, doğrudan satıcıların yapmış olduğu her türlü doğrudan
satış faaliyetinden müteselsilen sorumludur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce onaylanan, ancak
geçerlilik süresi devam eden kapıdan satış yetki belgelerinin 1/6/2015 tarihine kadar yenilenmesi zorunludur.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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EK
ÖRNEK CAYMA FORMU

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istendiğinde doldurup
gönderilecektir.)

-Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, adresi, varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sözleşme tarihi:

-Mal veya hizmetin teslim veya ifa tarihi:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

-Tüketicinin adı soyadı:

-Tüketicinin adresi:

-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih:
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, paket tur sözleşmelerine ilişkin uygulama
usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; paket tur, paket tatil, paket seyahat veya benzeri isimler altında düzenlenen sözleşmeleri kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Paket turun ayrıntılarının, paket tur düzenleyicisi, aracısı veya katılımcısı tarafından
belirlendiği veya aynı paket tur içindeki hizmetlerin ayrı ayrı faturalandırıldığı,
b) Başka ülkelerdeki paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından düzenlenmekle birlikte Türkiye’deki bir aracı veya temsilci vasıtasıyla satışa sunulan,
c) Ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan kişilerle kurulan,
sözleşmelere de uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 51 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Bağımsız hizmet sağlayıcısı: Bir paket tur içinde yer alan hizmetlerden bir veya bir
kaçını paket tur düzenleyicisi veya aracısı ile yaptığı sözleşme gereği katılımcıya sunan gerçek
veya tüzel kişiyi,
b) Başka turizm hizmetleri: Ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan araç
kiralanması, kültürel, tarihi veya turistik yerlerin gezdirilmesi, gösteri, konser veya spor faaliyetlerinin düzenlenmesi veya izlettirilmesi ya da rehberlik hizmetlerini,
c) Kalıcı veri saklayıcısı: Katılımcının gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi,
bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini
ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren
kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç
veya ortamı,
ç) Katılımcı: Herhangi bir paket turu satın alan veya almayı taahhüt eden, adına ya da
lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur
sözleşmesi devredilen tüketiciyi,
d) Paket tur aracısı: Paket tur düzenleyicileri tarafından hazırlanmış olan paket turları
satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,
e) Paket tur düzenleyicisi: Paket turları düzenleyen ve bu turları kendisi veya aracısı
vasıtasıyla satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,
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f) Paket tur sözleşmesi: Paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından ulaştırma,
konaklama ve başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla
satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı
veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmeleri,
g) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşme ve Bilgilendirme Yükümlülüğü
Broşür verme yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce katılımcıya ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmesi zorunludur.
(2) Katılımcıya sunulan broşür veya ekinde; paket turun vergiler dahil toplam fiyatı,
ön ödeme tutarı ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerinin yanı sıra, paket turu oluşturan
hizmetler kapsamında bulunması halinde, aşağıdaki bilgilerin de yer alması zorunludur:
a) Yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri.
b) Kullanılan ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfı, hareket ve dönüş tarihleri,
saatleri ve yerleri.
c) Konaklama tarihleri de belirtilerek konaklamanın türü, yeri, nitelikleri, sınıfı ve bu
sınıflandırma Türkiye’de uygulanandan farklı ise bu farklılığa ilişkin uyarı.
ç) Yemek planı.
d) Yolculukta izlenecek güzergâh.
e) Paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin
bilgi.
f) Paket turun düzenlenmesi için asgari bir katılımcı sayısı öngörülmüşse bu sayı ve bu
sayıya ulaşılamadığı takdirde katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih.
g) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgi.
ğ) Turist rehberliği hizmetlerine ilişkin bilgi.
(3) Katılımcıya verilen broşürde yer alan bilgiler paket tur düzenleyicisi ve aracısı için
bağlayıcıdır.
(4) Broşürde yer alan bilgiler, sözleşme kurulmadan önce broşürde açıkça belirtilmek
ve katılımcıya bildirilmek şartıyla sözleşme kurulduktan sonra ise tarafların açık mutabakatı
ile değiştirilebilir.
Sözleşme düzenleme yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı katılımcılarla paket tur sözleşmesi
düzenlemek zorundadır. Paket tur sözleşmelerinde, paket turu oluşturan hizmetler kapsamında
bulunması halinde 5 inci maddede yer alan bilgilere ilave olarak aşağıdaki hususlara yer verilmesi zorunludur:
a) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı ve varsa temsilcisi ile katılımcının adı veya unvanı, açık adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri.
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b) Paket turun varış yerleri ile belirli bir süre kalınacak olması durumunda tarihleriyle
birlikte kalış süreleri.
c) Paket turun Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı.
ç) 9 uncu maddeye göre fiyat değişikliğinin şartları ve paket tur fiyatına dahil olmayan
vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülükler.
d) Ödeme planı ve şekli.
e) Katılımcı tarafından sözleşme kurulmadan önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına
bildirilen ve taraflarca kabul edilen özel talepler.
f) Mücbir sebep halleri ve bu hallerde tarafların hak ve yükümlülükleri.
g) Sözleşmeden dönme ve fesih şartları.
(2) Yurt dışı turlarda sözleşme bedeli döviz cinsinden belirlenebilir. Ödemede hangi
kurun esas alınacağı sözleşmenin kurulması esnasında taraflarca belirlenir.
Yolculuk öncesi bilgilendirme
MADDE 7 – (1) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı, paket turu oluşturan hizmetler
kapsamında bulunması halinde, turun başlamasından yurt içi turlar için en az yirmi dört saat,
yurt dışı turlar için ise kırk sekiz saat önce aşağıdaki konularda katılımcıyı bilgilendirmek zorundadır:
a) Yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri.
b) Ara konaklamaların yapılacağı tarih ve yer ile aktarma bilgileri.
c) Katılımcıya yolculukta belirli bir yer tahsis edildiği hallerde bu yer hakkında ayrıntılı
bilgi.
ç) Paket tur düzenleyicisi veya aracısının tur yerindeki temsilcisinin veya bir temsilcisi
yoksa iletişime geçilebilecek yerel irtibat noktalarının adı, adresi ve iletişim bilgileri, yerel
temsilcinin ve irtibat noktasının bulunmaması durumunda katılımcının paket tur düzenleyicisi
veya aracısı ile en kısa sürede iletişim kurmasını sağlayacak bilgiler.
d) Reşit olmayan kişilerin yabancı bir ülkeye seyahat etmesini veya orada kalmasını
öngören bir sözleşme yapılmışsa, küçükle veya küçüğün kaldığı yerdeki sorumlu kişi ile doğrudan iletişim kurmayı sağlayacak bilgiler.
e) İptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine geri gönderilme de dahil
olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmışsa buna ilişkin bilgiler.
(2) Katılımcıya verilen broşürün veya kurulan sözleşmenin, birinci fıkrada belirtilen
bilgileri içermesi ve bu bilgilerin değişmemiş olması halinde, katılımcının yolculuk öncesinde
tekrar bilgilendirilmesi zorunlu değildir.
Sözleşme ve bilgilendirmenin şekli
MADDE 8 – (1) Yazılı veya mesafeli olarak kurulan paket tur sözleşmeleri ile bu Yönetmelik kapsamında yapılan bilgilendirmelerin, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir
bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve bunların bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya verilmesi zorunludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşme İçeriğinin Değiştirilmesi ve Paket Turun İptali
Fiyat değişikliği
MADDE 9 – (1) Sözleşmede yer alan fiyat; fiyatın değiştirilebileceğinin açıkça sözleşmede belirtilmesi, fiyat değişikliğinin gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının sözleşmede
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öngörülen hareket tarihinden en az yirmi gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı
veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla sözleşme bedelinin yüzde beşini geçmeyecek şekilde
aşağıdaki hallerde değiştirilebilir:
a) Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda
fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.
b) Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.
c) Fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve
benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması.
Sözleşmenin esaslı unsurlarında değişiklik
MADDE 10 – (1) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından paket turun başlamasından önce, katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile 9 uncu maddede belirtilen sebeplerle yapılan fiyat değişikliği hariç diğer fiyat
değişiklikleri esaslı sözleşme değişikliği olarak nitelendirilir.
(2) Paket tur düzenleyicisi veya aracısının, esaslı sözleşme değişikliklerini ve bunun
fiyat üzerindeki etkilerini katılımcıya derhal bildirmesi zorunludur.
(3) Sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde katılımcı, bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini paket tur düzenleyicisi veya
aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla aşağıdaki seçimlik
haklardan birisini kullanabilir:
a) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde
başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma.
b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma.
c) Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme.
(4) Sözleşmeden dönülmesi halinde paket tur düzenleyicisi veya aracısının, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren katılımcının ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde iade etmesi zorunludur.
Paket turun iptali
MADDE 11 – (1) Paket tur düzenleyicisi veya aracısının, katılımcıdan kaynaklanmayan
bir sebepten dolayı paket turun başlamasından önce turu iptal etmesi halinde katılımcı, 10 uncu
maddenin üçüncü fıkrasında kendisine tanınmış olan hakları kullanabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşmenin Gereği Gibi İfa Edilmemesi
Sözleşmenin eksik ifası
MADDE 12 – (1) Katılımcı, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği
bağımsız hizmet sağlayıcısına ya da paket tur düzenleyicisi veya aracısına derhal bildirmek
zorundadır. Bu eksiklik giderilmediği takdirde katılımcının sözleşme bedelinden indirim talep
etme hakkı vardır.
(2) Paket tur düzenleyicisi veya aracısının, paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, paket tur düzenleyicisi
veya aracısı paket turun devam etmesi için katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve katılımcıya teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki
farkı tazmin eder.
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(3) Katılımcı alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Sözleşmeden dönülmesi durumunda paket tur düzenleyicisi veya aracısının ücret talep etme hakkı
sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en
geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak paket tur düzenleyicisi veya aracısı o ana kadar ifa
etmiş olduğu edimler için katılımcıdan hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep
edebilir.
(4) Sözleşmeden dönülmesi durumunda, paket tur düzenleyicisi veya aracısı katılımcının paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak
ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.
Sorumluluk
MADDE 13 – (1) Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun zorunlu
sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi veya aracısı sözleşmenin
hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle katılımcının uğradığı her türlü zarardan sorumludur. Katılımcı, boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilir.
(2) Sözleşmeye aykırılığın bağımsız hizmet sağlayıcılarının davranışlarından kaynaklanması halinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
Sorumluluktan kurtulma
MADDE 14 – (1) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki
hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:
a) Katılımcının kusurunun bulunması.
b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.
c) Mücbir sebebin bulunması.
ç) Paket tur düzenleyicisinin, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli
tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana
gelmesi.
d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle
iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi
gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya bildirilmiş olması.
(2) Birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hallerde, paket tur düzenleyicisi
veya aracısı ile o yerdeki temsilcileri, katılımcının zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde
yardımda bulunmakla yükümlüdür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Katılımcının Diğer Hakları
Sözleşmenin devri
MADDE 15 – (1) Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm
koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.
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(2) Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, paket tur düzenleyicisi veya aracısına
karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludur. Ancak bu masrafların makul olması ve her halükarda paket tur düzenleyicisi
veya aracısı tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması gerekir.
Sözleşmenin feshi
MADDE 16 – (1) Katılımcı, fesih talebini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı
olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
(2) Paket turun başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere,
herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.
(3) Paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala yapılan fesih bildirimlerinde, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilir.
(4) Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az
bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri
yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi
mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının
ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.
(5) Bu madde kapsamında yapılacak bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde katılımcıya yapılması
zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Temsilcinin bulunmaması
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, paket tur düzenleyicisinin Türkiye’de
temsilcisinin bulunmadığı hâllerde paket tur aracısı paket tur düzenleyicisi gibi sorumlu olur.
Sorumsuzluk kaydı
MADDE 18 – (1) Sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede katılımcının
bu Yönetmelikte yer alan haklarını kullanmaktan feragat ettiğine dair veya paket tur düzenleyicisi ya da aracısının bu Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini sınırlayan veya ortadan
kaldıran kayıtlar geçersizdir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19 – (1) 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Paket
Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama
usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketici ile kurulan taksitle satış sözleşmeleri ile tüketicinin kira süresi sonunda bir malın mülkiyetini edinme zorunluluğunun bulunduğu finansal
kiralama sözleşmelerini kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak
uygulanır.
(3) Tüketicinin taşınır bir malın satış bedelini önceden kısım kısım ödemeyi, satıcının
da bedelin tamamen ödenmesinden sonra satılanı tüketiciye teslim etmeyi üstlendikleri ve ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmeler hakkında 11/1/2011 tarihli ve
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun ön ödemeli taksitle satış hükümleri uygulanır.
(4) Kredi kartı ile yapılan alışverişlere bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 21 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Erken ödeme: Tüketicinin, satın aldığı mal veya hizmet nedeniyle borçlandığı toplam
miktarı veya bir ya da birden çok taksidi vadesinden önce ödemesini,
b) Finansal kiralama sözleşmesi: Tüketiciyle kurulan ve kira süresi sonunda bir malın
mülkiyetini edinme zorunluluğunun bulunduğu sözleşmeyi,
c) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen
mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
ç) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu
bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini
ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren
kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç
veya ortamı,
d) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
e) Komisyon: Ödeme planında, her bir taksit miktarında anapara, faiz ve her türlü kamusal yükümlülükler haricinde ayrı bir kalem olarak bulunan ve satıcı veya sağlayıcının gelir
olarak tahsil edeceği miktarı,
f) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile
elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü
gayri maddi malları,
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g) Ödeme planı: Taksitle satış sözleşmesinde tüketicinin yapacak olduğu ödemede esas
alınacak taksit, tutar ve vadeleriyle birlikte anapara, faiz, komisyon, vergi, harç ve benzeri
yasal yükümlülükler ile diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği tabloyu,
ğ) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kişiyi,
h) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
ı) Taksit: Ödeme planında her bir vade için hesaplanan anapara, faiz, komisyon, vergi,
harç ve benzeri yasal yükümlülükler ile diğer masrafların toplamından oluşan her bir ödeme
miktarını,
i) Taksitle satış sözleşmesi: Satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını
üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmeyi,
j) Taksit vadesi: Ödeme planında belirtilmiş olan taksitlerin ödeneceği tarihi,
k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşmenin Şekli ve Zorunlu İçeriği
Sözleşmenin şekli
MADDE 5 – (1) Taksitle satış sözleşmesinin yazılı şekilde kurulması ve sözleşmenin
bir örneğinin kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketicinin daha sonraki tarihlerde talep etmesi halinde ücret talep edilmeksizin bir defaya mahsus
olmak üzere sözleşmenin bir örneği tüketiciye verilir. Taksitle satış sözleşmesi en az on iki
punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir.
(2) Taksitle satış sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin
aleyhine olacak şekilde ileri süremez.
Sözleşmenin zorunlu içeriği
MADDE 6 – (1) Taksitle satış sözleşmelerinin aşağıdaki bilgileri içermesi zorunludur:
a) Tüketicinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri.
b) Satıcı, sağlayıcı veya kiralayanın isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer iletişim bilgileri.
c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih.
ç) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi.
d) Sözleşmeye konu mal veya hizmet.
e) Malın veya hizmetin tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak peşin fiyatı.
f) Malın veya hizmetin tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak taksitle satış fiyatı.
g) Tüketicinin cayma hakkının olduğu ve bu hakkın hangi sürede ve nasıl kullanılacağı.
ğ) Ödeme planı.
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h) Tüketicinin erken ödemede bulunma hakkı ile satıcı veya sağlayıcı tarafından faiz
veya komisyon alınmışsa, ödenen miktara göre faiz ve komisyon indirimi talep etme hakkı olduğuna ilişkin bilgi.
ı) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının
yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı.
i) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları.
j) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
(2) Kira süresi sonunda bir malın mülkiyetini edinme zorunluluğunun bulunduğu finansal kiralama sözleşmelerinde, bu maddenin birinci fıkrasına ek olarak aşağıdaki bilgilerin
de sözleşmede yer alması zorunludur:
a) Malın tüketicinin zilyetliğine geçmesini sağlayacak koşullar,
b) Sözleşme süresi sonunda mal tüketicinin mal varlığına hemen intikal etmeyecekse
intikali sağlayacak koşullar,
c) Sözleşmede öngörülmüşse satış bedeli alacağının devrine ilişkin anlaşma kayıtları,
ç) Tüketici ile bir sigorta sözleşmesi kurulması öngörülmüşse, malın kimin tarafından
sigorta ettirileceği ile sigorta sözleşmesine ilişkin bilgiler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cayma Hakkının Kullanımı ve Sonuçları
Cayma hakkı
MADDE 7 – (1) Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai
şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu
gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
(3) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin
cayma hakkı hükümleri uygulanır.
(4) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde satıcı veya
sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı
veya sağlayıcı cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.
(5) Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan
bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme malın ilk incelemesini kapsar. Malın mutat olarak kullanılması durumunda tüketici cayma hakkını kullanamaz.
(6) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamaz.
(7) Tüketicinin satıcıyı bulduğu finansal kiralama işlemlerinde cayma hakkı kullanılamaz.
(8) Kanunda düzenlenen diğer sözleşmelere ilişkin tüketici lehine olan cayma hakkı
hükümleri saklıdır.
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Cayma hakkının kullanılmasının sonuçları
MADDE 8 – (1) Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, satıcı veya sağlayıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde almış olduğu bedeli
ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi, tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade
etmekle yükümlüdür.
(2) Cayma hakkını kullanan tüketici, sözleşme konusu malı, cayma hakkını kullandığı
tarihten itibaren yedi gün içinde satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Aksi halde tüketici cayma
hakkını kullanmamış sayılır.
(3) Cayma hakkının kullanılması durumunda tüketici, malın iade masraflarını yüklenmek zorundadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Temerrüt, Erken Ödeme ve Kıymetli Evrak Düzenlenmesi
Tüketicinin temerrüdü
MADDE 9 – (1) Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde
düşmesi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını
saklı tutmuşsa bu hak ancak satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması şartıyla;
a) Tüketicinin kalan borcun en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki
taksidi veya
b) Kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir taksiti ödemede temerrüde düşmesi
halinde
kullanılabilir.
(2) Satıcı veya sağlayıcının bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre
vererek yazılı olarak muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur.
(3) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar
dikkate alınmaz.
Erken ödeme
MADDE 10 – (1) Tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da satıcı
veya sağlayıcı, faiz veya komisyon aldığı durumlarda ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve
komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür.
Kıymetli evrak düzenlenmesi
MADDE 11 – (1) Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için taksit tutarını aşmayacak ve ayrı ayrı
olacak şekilde senet düzenlenir. Bu madde hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa : 42

RESMÎ GAZETE

14 Ocak 2015 – Sayı : 29236

İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR
VE BİYOTEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Genetiği Değiştirilmiş
Organizmalar ve Biyoteknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyoteknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) GDO: Genetiği değiştirilmiş organizmayı,
c) Merkez: İstanbul Üniversitesi Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyoteknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ülkemizde bitki, bitkisel ürün ve tohumlarda GDO’ları taramak, varlığını ve oranını
tespit etmek,
b) Ülkemizde olası gıda ve yem amaçlı işlenmiş ve işlenmemiş ürünlerin transgen analizlerini gerçekleştirmek,
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c) Gıda ürünlerini GDO içeriği açısından raporlandırmak, izlenebilirlik ve etiketlendirme çalışmalarına katkı sağlamak, toplumu ve meslek gruplarını bilgilendirmek,
ç) GDO analizi konusunda yetkilendirilmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden kuruluş ve çalışma izni almak,
d) Uzun vadede uluslararası düzeyde bir merkez olabilmek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre bilimsel görüş bildirmek, danışmanlık
hizmeti vermek, rapor hazırlamak ve işbirliği yapmak.
b) GDO ve bunların biyoteknolojileri konularında yeni gelişmeleri izleyerek araştırma,
inceleme ve uygulamalar yapmak, araştırmacıların yetiştirilmesine yardımcı olmak, kurslar,
seminerler ve benzeri toplantılar tertip etmek ve bunlara iştirak etmek.
c) Amacı ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik, araştırma ve yayınları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha uzun süre ile görevi başında bulunmaması halinde
görevi sona erer.
(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür
yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda
ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve bunlara başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak,
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,
ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak,
d) Merkezin idarî işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak,
e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği
yapmak,
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör
tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az dört ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,
b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak,
c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak,
ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilerek görevlendirilen en çok on adet öğretim üyesinden oluşur.
(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek,
tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı; 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel ile karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin demirbaşına kaydedilerek Merkezin kullanımına
tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Okan Üniversitesinden:
OKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim ile sınavlar ve öğrenci işlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim programının düzenlenmesine, sınavlara ve başarının belirlenmesine, öğrenci kabulüne, diploma ve unvana, bitirme tezleri ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anabilim dalı: Fakültenin Klinik Bilimler Bölümü bünyesinde yer alan her bir anabilim dalını,
b) Anabilim dalı kurulu: Fakültede bulunan her bir anabilim dalının akademik kurulunu,
c) Bölüm: Fakülte bünyesinde yer alan Klinik Bilimler Bölümü veya Temel Bilimler
Bölümünü,
ç) Dekan: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
d) Eğitim-öğretim çalışmaları: Fakültede verilen teorik ve uygulamalı dersler, klinik
öncesi (preklinik) pratik çalışmalar, laboratuvar çalışmaları, klinik stajlar, multidisipliner klinik
çalışmalar (entegre klinik eğitimi), alan çalışması, seminerler, proje, ödev, bitirme tezi ve benzeri çalışmaları,
e) Eğitim-öğretim programı: Yükseköğretim Kurulunun diş hekimliği programı için
belirlediği asgari eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin Senato tarafından kabul edilen, ortak ilkelere
dayanılarak Fakülte Kurulu tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim
çalışmalarının tümünü,
f) Eğitim-öğretim yılı: Fakültedeki, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları ile kayıt dönemi
hariç, en az on dörder haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşan akademik yılı veya dönem
tatili (ara tatil) hariç, en az yirmi sekiz haftadan oluşan akademik yılı,
g) Fakülte: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
ğ) Fakülte Kurulu: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,
h) Fakülte Yönetim Kurulu: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,
ı) Mütevelli Heyeti: Okan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Rektör: Okan Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: Okan Üniversitesi Senatosunu,
k) Üniversite: Okan Üniversitesini,
l) Üniversite Yönetim Kurulu: Okan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
m) Yaz okulu: Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun
onayıyla güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yoğun eğitim amaçlayan en az yedi haftalık eğitim-öğretim süresini
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabul Esasları
Kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Her yıl Fakülteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı, Fakülte Kurulunca belirlenerek Rektörlüğe bildirilir ve Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenir.
Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Fakülteye öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kesin kayıt
MADDE 7 – (1) Fakülteye öğrenci olma hakkını kazanan adayın, ÖSYM tarafından
belirlenen süre içinde şahsen ya da belirlediği vekili aracılığıyla kesin kayıt yaptırmak üzere
Rektörlüğe başvurması gerekir. Kayıt için gerekli belgeler ÖSYM ve Rektörlük tarafından belirlenir.
(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise, adayın beyanına dayanılarak işlem
yapılır. Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir.
Yabancı öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Üniversiteye yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esaslar Senato
tarafından belirlenir.
Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler
MADDE 9 – (1) Değişim öğrencilerine ve özel öğrencilere ilişkin esaslarda, 23/11/2012
tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
Yatay geçiş yoluyla kabul
MADDE 10 – (1) Diğer bir diş hekimliği fakültesinden, Fakülteye yatay geçiş yapmak
isteyen bir öğrencinin kabulü; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi; bir yıl süreli yabancı dil (İngilizce)
hazırlık programı hariç, her biri bir akademik yılı (güz ve bahar yarıyılları) kapsayan beş yıldır
ve bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim ve öğretim yapılır.
Eğitim-öğretim dili
MADDE 12 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Ancak, bazı seçmeli dersler kısmen
veya tamamen yabancı dille okutulabilir.
Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 13 – (1) Öğrenciler için hazırlık eğitimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
(2) Hazırlık sınıfı öğrencileri Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim görürler.
Akademik takvim
MADDE 14 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri
faaliyetleri kapsar ve Fakültenin görüşü alınarak Rektörlük tarafından hazırlanır ve Senatonun
onayıyla uygulamaya konulur.
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(2) Fakültenin akademik takvimi hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:
a) Akademik yıl, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıl olarak planlanır. Ancak gerekli
görüldüğü takdirde, Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yıllık dersler de açılabilir.
b) Bir yarıyıl eğitim-öğretim süresi; kayıt ile yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav dönemleri
hariç en az on dört haftadır. Bir eğitim-öğretim yılı (akademik yıl), güz ve bahar yarıyılı olmak
üzere (yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav dönemleri dahil) en az otuz iki haftadan oluşur.
c) Eğitim-öğretim akademik takvime göre yürütülür. Ancak klinik uygulamaların, akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlar ile ilgili süresini aştığı durumlarda; klinik staj ve multidisipliner klinik eğitim programları, akademik takvimin öncesinde başlatılıp, sonrasında bitirilebilir. Eğitim-öğretim dönemleri gerektiğinde Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı
ile ayrıca düzenlenebilir.
ç) İlgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile üçüncü ve dördüncü akademik yıllarını başarı ile tamamlamış öğrencilere; yaz aylarında
belirlenen dönemlerde, klinik uygulaması olan derslerde klinik staj ve multidisipliner klinik
çalışma programları düzenlenebilir. Yaz döneminde klinik programı ve çalışma esasları Fakülte
Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur.
Eğitim-öğretim kapsamı
MADDE 15 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim programı bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde tanımlanan eğitim-öğretim çalışmalarından oluşur.
(2) Diş hekimliği eğitim-öğretim programında; yarıyıllara göre yer alan bütün mesleki
zorunlu teorik ve uygulamalı dersler ile pratik çalışmalar, bunların haftalık kredi/saatleri ve
toplam kredi/saat sayıları, gerekli eğitim-öğretim çalışmalarının kapsamı, içeriği ve esasları ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanır. Anabilim dalı akademik kurullarının önerileri temel alınarak Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur.
Fakülte haricindeki diğer fakültelerin bölüm, bilim veya anabilim dallarından alınacak dersler,
ihtiyaçlar doğrultusunda Fakülte Kurulunca belirlenerek Dekanlık tarafından ilgili fakültelerden/bölümlerden talep edilir.
(3) Öğrenci, Fakülte Kurulu tarafından belirlenen zorunlu mesleki derslerin yanı sıra;
2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve
yabancı dil derslerini zorunlu ortak dersler kapsamında almak ve Üniversite/Fakülte seçmeli
ders havuzundan seçmeli ders seçmekle yükümlüdür.
(4) Fakültenin eğitim-öğretim programının üçüncü ve dördüncü akademik yıllarında
öğrenciler klinik staj (klinik uygulamalar) yaparlar. Klinik stajlar anabilim dalları tarafından
yürütülür ve ilgili anabilim dalı tarafından verilen teorik dersleri ve klinikte hasta üzerinde
gözlem, tanı ve tedavi uygulamalarını kapsar. Beşinci akademik yıllarında öğrencilere multidisipliner klinik eğitimi (entegre eğitim) verilir. Klinik staj ve multidisipliner klinik çalışmaların
kapsamı, içeriği ve esasları ilgili anabilim dalı akademik kurullarının önerileri temel alınarak
Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur.
(5) Klinik stajlar, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından en az dört hafta olmak kaydıyla
belirlenen sürelerde, belirlenen anabilim dalı kliniklerinde, gruplar halinde ve rotasyon şeklinde
düzenlenerek karara bağlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur. Öğrenciler aynı
anda birden fazla anabilim dalında staj yapamazlar. Multidisipliner klinik çalışma esasları ve
süresi de, Fakülte Yönetim Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur.
Öğrenci ders programının belirlenmesi ve akademik danışman
MADDE 16 – (1) Fakültedeki öğrencilerin her yarıyılda izleyecekleri haftalık ders
programları, belirlenen akademik takvime uygun olarak Fakülte tarafından hazırlanır. Ders
programları ile klinik staj ve multidisipliner klinik çalışma programları ve grupları eğitim-öğretim yarıyılı başından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir.
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(2) Birinci akademik yıldan itibaren her öğrenciye bir akademik danışman atanır. Dekanlık tarafından Fakülte öğretim üyeleri arasından görevlendirilen akademik danışman; öğrencinin eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olur ve ders kayıtlarının
kurallara uygun olmasını sağlar. Danışman öğrenciyi izler, yol gösterir ve eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarının çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin yarıyılda alacağı zorunlu ve seçmeli dersler, programında yapılacak değişiklikler ve
kayıt yenileme işlemleri akademik danışman onayı ile kesinleşir.
Kredi ve ders yükü
MADDE 17 – (1) Bir yarıyıl süren bir dersin kredisi; o ders için haftalık teorik ders
saati sayısına, o derse ilişkin olarak yapılan uygulama, laboratuvar veya diğer pratik çalışmaların haftalık saat sayılarının yarısının eklenmesi yoluyla belirlenir.
(2) Fakülte öğrencilerinin normal ders yükü, akademik programda ilgili yarıyıl için öngörülen ders yüküdür. Öğrencilerin bir yarıyıldaki toplam ders yükü 30 krediyi aşamaz.
Devam zorunluluğu
MADDE 18 – (1) Öğrenciler teorik ve uygulamalı derslere, pratik çalışmalara (klinik
öncesi pratik uygulamalar, laboratuvar çalışmaları, alan ve klinik çalışmalar) ve bunların gerektirdiği ya da ilgili anabilim dalı akademik Kurulunun gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin derslerin tamamına devamı esastır.
Teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin (pratik çalışmaların) en az %80’ine devam
etmeyen öğrenciler devamsız kabul edilirler. Teorik ve uygulamalı derslere asgari devam zorunluluğunu sağlamayan öğrenci, o ders/derslerden yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına alınmaz
ve o ders/derslerin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavından sıfır not almış sayılır. Devamsızlık
nedeniyle başarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu vardır.
(2) Teorik ve/veya uygulamalı derslere asgari devam zorunluluğunu yerine getirememiş
olan bir öğrenci, Dekanlığa yazılı mazeret dilekçesi verebilir. Mazeret dilekçesinin incelenmesi
ve öğrencinin mazeretinin geçerli kabul edilmesi veya reddedilmesi kararı ve yetkisi Fakülte
Yönetim Kuruluna aittir.
Sınıf geçme esası ve işleyişi
MADDE 19 – (1) Fakültede eğitim-öğretim programı yıl esasına dayalıdır ve “Sınıf
Geçme” sistemi uygulanır.
(2) Eğitim-öğretim programında her akademik yıl (güz ve bahar yarıyılları) için Fakülte
Kurulunca karara bağlanan ve Senato tarafından onaylanan ön şartlı teorik ve uygulamalı mesleki dersler (klinik öncesi pratik uygulamalar, laboratuvar çalışmaları, klinik stajlar), bir önceki
yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın hazırlayıcısı olan derslerdir. Öğrenci, o akademik yılda
aldığı ön şartlı mesleki derslerin tamamından başarılı olamadığı takdirde; bir üst sınıfa devam
edemez ve üst sınıftan hiçbir mesleki ders alamaz. Ertesi akademik yılda, sadece başarısız olduğu dersi/dersleri aynen tekrarlar ve devam zorunluluğu vardır. Ancak bu ders/derslerin yarıyıl
sonu/bütünleme sınavlarında başarılı olduğu takdirde; bir üst sınıfa devam etme hakkı kazanır.
Öğrencinin tekrar ettiği akademik yıl, normal eğitim-öğretim süresinden düşülür.
(3) Uygulamalı derslerde, öğrencilerin yükümlü olduğu klinik öncesi/klinik pratik uygulamaların esasları, niteliği ve sayısı ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine
Fakülte Kurulunca karara bağlanır. Öğrenciler, ilgili anabilim dalı başkanı tarafından yazılı
olarak duyurulan belirli nitelik ve sayıdaki pratik uygulamayı ve ödevi verilen süre içerisinde
veya klinik staj/entegre klinik eğitimi sonunda başarı ile tamamlamak ve teslim etmek zorundadırlar. Öğrencilerin eksik kalan pratik çalışmalarını anabilim dalı başkanınca belirlenen gün
ve saatlerde telafi etmeleri gereklidir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve o ders sınavından sıfır not almış sayılır. Öğrenci, Dekanlık tarafından belirlenen bütünleme sınavı öncesi telafi döneminde de, eksik kalan pratik uygulamalarını tamamlamadığı takdirde; bütünleme sınavına da girmeye hak kazanamaz ve o ders
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sınavından sıfır not almış sayılır. Öğrenci, başarısız olduğu dersin pratik çalışmalarını bir sonraki akademik yılda dersin açıldığı yarıyılda tekrar almak ve o ders için o yarıyılda Fakülte
Yönetim Kurulu kararıyla belirlenmiş tüm koşulları yerine getirmek zorundadır.
(4) Eğitim-öğretim programı gereğince sadece bir akademik yarıyılda alınan ön şartlı
olmayan zorunlu mesleki derslerde, devam koşulunu yerine getirmiş olmakla birlikte; yarıyıl
sonu/bütünleme sınavlarında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, bu ders/derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilirler. Ancak, bir sonraki akademik yarıyılda sorumlu
geçtikleri ders/derslerin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girmek ve başarılı olmak zorundadırlar.
(5) Ortak zorunlu derslerde devam koşulunu yerine getirmiş olmakla birlikte; sınavlarda
FF notu alarak başarısız olan bir öğrenci, bu ders/derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa devam
edebilir. Ancak, sorumlu geçtiği ders/derslerin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girmek
ve başarılı olmak zorundadır.
(6) Eğitim-öğretim programında yer alan dersler ile programların yürütülüşü konusunda, Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile başka şartlar ve ön şartlar konabilir veya
kaldırılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 20 – (1) Vize sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilir.
Eğitim-öğretim programında yer alan teorik dersler için her yarıyılda en az bir teorik vize sınavı
yapılması zorunludur. Uygulamalı dersler için vize sınavları; teorik ya da teorik ve pratik sınav
şeklinde yapılabilir. Bu durumda, o dersin vize notunun belirlenmesinde teorik ve pratik sınav
notları toplanarak aritmetik ortalaması alınır.
(2) Uygulamalı derslerde öğrencilerin yükümlü olduğu pratik uygulamalar, ödevler ve
vize sınavının nasıl değerlendirileceği ve yarıyıl içi sınav notunun nasıl belirleneceği hususu,
ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.
Pratik uygulama, ödev ve vize sınavının ayrı ayrı değerlendirilmesi durumunda; öğrencinin aldığı notlar toplanır ve aritmetik ortalaması alınarak yarıyıl içi sınav notu belirlenir. Tek olarak
değerlendirmesi durumunda ise; pratik uygulama, ödev ve vize notlarının her biri, yarıyıl içi
sınav notu içinde belirlenmiş olan ağırlıklarına göre hesaplanır ve bu notlar toplanarak yarıyıl
içi sınav notu belirlenir.
(3) Yarıyıl sonu (final) sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilir.
Eğitim-öğretim programında yer alan teorik derslerin final sınavları, teorik sınav şeklinde yapılır. Uygulamalı derslerin final sınavları ise, teorik ya da teorik ve pratik sınav şeklinde yapılabilir. Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu sınavında başarılı olması için, teorik ve pratik final
sınavlarının her birinden en az 50 not alması zorunludur. Yarıyıl sonu notunun belirlenmesinde
teorik ve pratik sınav notları toplanarak aritmetik ortalaması alınır.
(4) Üniversite ortak dersleri ve seçmeli dersler hariç yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav
notlarının, yarıyıl sonu ders başarı notu içindeki ağırlıkları %50’dir.
(5) Yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde bütünleme sınavına girerler. Öğrenci, bütünleme sınavında sadece başarısız olduğu
teorik ve/veya pratik bölümden sınava alınır. Öğrencinin bütünleme sınavında başarılı olması
için teorik ve pratik final sınavlarının her birinden en az 50 not alması zorunludur.
(6) Teorik ve/veya pratik vize sınavlarına giremeyen öğrenci mazeretinin bitimini izleyen en geç yedi iş günü içerisinde, durumunu yazılı olarak Dekanlığa bildirmek zorundadır.
Fakülte Yönetim Kurulu tarafından dilekçesi ve alınan sağlık raporu değerlendirilerek mazereti
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haklı ve geçerli bulunan öğrenci, mazeret sınavı hakkını Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte kullanır. Mazereti uygun görülmeyen öğrenci ise, o sınavdan sıfır not almış
sayılır. Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. Yarıyıl sonu ve bütünleme
sınavları bir yarıyılda her ders için birer kez yapılır ve bu sınavlar için mazeret kabul edilmez.
(7) Zorunlu hallerde hafta sonlarında da sınav yapılabilir.
Sınavların yapılışı
MADDE 21 – (1) Akademik takvimde belirtilen tarih aralığında yarıyıl içi, yarıyıl sonu
ve bütünleme sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler ilgili anabilim dalı/bölüm
başkanlığının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenerek sınavlardan en geç bir
hafta önce ilan edilir.
(2) Öğrenciler, sınavlara önceden belirlenen tarih ve yerlerde girmek; sınava girerken
kimlik kartları ile teorik veya pratik sınavlarda gerekli olan araç ve gereçleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
(3) Bir dersin yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, o dersi veren öğretim
üyesi tarafından düzenlenir ve yürütülür; zorunlu hallerde ise, anabilim dalı başkanı veya Dekan
tarafından belirlenen öğretim üyesinin sorumluluğunda yapılır. Bir sınavda soruların ağırlıkları
ve sınavın süresi öğrencilere sınavdan önce bildirilir. Sınava giren öğrenciler ve sınav sorumluları tarafından imzalanan bir liste, sınav sonunda ilgili öğretim üyesine verilir. Sınav sırasında
öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde sınav
sorumluları öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilir.
Ders notları ve başarı durumu
MADDE 22 – (1) Diş Hekimliği eğitim-öğretim programında alınan her ders için yapılan sınavların değerlendirilmesinde; o dersin öğretim üyesi tarafından öğrencilere sıfır ile
yüz arasında bir not verilir ve bu not ham not olarak adlandırılır. Ham not aralıklarının denk
geldiği harf, katsayı ve derece karşılıkları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yarıyıl
sonu ders başarı notu, harf değeri ile ifade edilir. Notlar ve değerleri aşağıda tablo halinde gösterilmiştir:
a)
Ders Notu
Puan Değeri
(Harf Değeri)
Katsayı
Sözel Değeri
95-100
AA
4.00
Mükemmel
85-94
BA
3.50
Pekiyi
75-84
BB
3.00
İyi
65-74
CB
2.50
Orta
60-64
CC
2.00
Geçer
0-59
FF
0.00
Başarısız
VF
0.00
Devamsız
E
0.00
Eksik
b) Diğer İşaretler:
T
Transfer
ÖD
Öğrenci Değişim
ERA
Erasmus
E
Eksik
R
Tekrar alınan ders
(2) Diğer işaretlerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) E işareti: Klinik öncesi ve klinik derslerde pratik uygulamalara ilişkin gerekli koşulları tamamlayamadıkları için yarıyıl sonu sınavlarına girmeye hak kazanamayan öğrencilere
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verilen işarettir. Bir dersten E notu alan öğrenciler, dekanlık tarafından verilen sürede eksikliklerini
tamamlayarak bütünleme sınavına girmek zorundadırlar. Aksi takdirde, E notu FF notu haline
dönüştürülür.
b) T işareti: Transfer derslerini gösterir ve ortalamaya katılır.
c) ÖD işareti: Öğrenci değişim programı sırasında alınan dersi gösterir.
ç) ERA işareti: Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir.
d) R işareti: Tekrar alınan dersi gösterir.
(3) Geçmez notların anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) FF notu: Sınavlarının değerlendirilmesi sonucunda başarısız (0-59) olan öğrenciye
verilen nottur. Bir dersten FF notu alan öğrenciler, verildiği ilk akademik yılda bu dersi tekrar
almak zorundadırlar. Öğrenciler tekrara kaldıkları seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders
alabilirler.
b) VF notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için yarıyıl sonu ve
bütünleme sınavlarına girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilen nottur. Not ortalaması
hesabında FF notu işlemi görür. Öğrencinin VF notu aldığı dersi/dersleri, verildiği ilk akademik
yılda tekrar alması ve devam etmesi zorunludur.
Ders başarı notunun hesaplanması
MADDE 23 – (1) Fakültede ders geçme notu 100 puan üzerinden en az 60 puandır.
(2) Eğitim-öğretim programında yer alan her ders için yarıyıl sonu başarı durumunun
belirlenmesinde; öğrencinin o derse ait çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi ile yarıyıl içi
ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında aldığı notlar birlikte değerlendirilir. Öğrencinin
bir dersin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında başarılı olması için, teorik ve/veya pratik final
sınavlarının her birinden en az 50 not alması zorunludur. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notlarının, yarıyıl sonu ders başarı notu içindeki ağırlıkları %50’dir. Öğrencinin
yarıyıl içi sınav notunun %50’si ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %50’si toplandığında, elde edilen not en az 60 olduğu takdirde; öğrenci o dersten başarılı sayılır.
(3) Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredi
sayılarının, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanmasıyla elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredi sayısına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin öğrenime başladığı zamandan o güne kadar
almış olduğu tüm kayıtlı derslerin kredi sayılarının, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanmasıyla elde edilen sayının, bu derslerin toplam
kredi sayısına bölünmesi yoluyla hesaplanır. GNO ve YNO hesabında, tekrarlanan dersler için
o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür. Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrenciler başarılı olarak
nitelendirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bitirme Tezi ve Diploma
Bitirme tezi
MADDE 24 – (1) Fakülteden mezun olacak her öğrenci “Bitirme Tezi” adı altında bir
çalışma yapmak zorundadır. Bitirme tezi; öğrenciye öğrenimi ile ilgili bir konuda akademik
ve mesleki bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bağımsız bir rapor hazırlayabilme yeteneğinin
kazandırılması amacıyla, tez danışmanının gözetiminde yaptırılan kuramsal ve/veya uygulamalı
çalışmalardır. Bitirme tezinin, öğrencinin verilen konuda teorik ve/veya uygulamalı çalışmalar
yaparak, vardığı sonuçları yeterli şekilde ifade edebileceğini gösterir düzeyde olması gerekir.
(2) Bitirme tezi çalışmasına ilişkin esaslar, tez yazım kuralları (Okan Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu), tez basımı ve tez sunumu esasları, Fakülte
Kurulu tarafından karara bağlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur.
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(3) Her öğretim üyesinin o yıl yöneteceği bitirme tezlerinin en alt sayısı, tez konularının
bildirilme ve tezlerin tamamlanarak anabilim dalı başkanlığına teslim edilme süreleri, akademik
yılın başında Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Anabilim dalı başkanları kendi birimlerindeki danışman öğretim üyelerinin isimlerini ve tez konularını Dekanlığa bildirir. Dekanlık
tarafından dördüncü akademik yılına başlayan öğrencilere tez danışmanları atanır ve danışman
isimleri ile tez konuları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirilir.
(4) Tez konusunu, danışman öğretim üyesi belirler ve çalışmanın teorik ve/veya uygulamalı olmasına karar verir. Danışman öğretim üyesi, tez çalışmasında öğrencisini yönlendirir
ve belirli sürelerde çalışmalarını denetleyerek katkıda bulunur. Öğrenci, beşinci akademik yılın
sonuna doğru bitirme tezini başarı ile tamamlamak ve danışmanına onaylatarak belirlenen tarihte basılı olarak teslim etmekle yükümlüdür.
Diploma
MADDE 25 – (1) Fakültede yürütülen eğitim-öğretim programı gereği aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel Diş Hekimliği Bilimleri Ön Lisans Diploması: Diş hekimliği programının ilk
iki akademik yılında yer alan bütün dersleri 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması ile
tamamlamış ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olan öğrencilere; öğrenimlerine devam
etmek istemediklerini yazılı olarak Dekanlığa bildirmeleri ve talepleri üzerine Fakülte Yönetim
Kurulu Kararı ile 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğretimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya
Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir. Diplomada Rektör ve Dekanın imzası bulunur.
b) Diş Hekimliği Diploması: Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programını 4.00
üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlamış, bitirme tezini başarı ile hazırlayarak
sunmuş ve diğer tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş öğrencilere “Diş Hekimliği Diploması”
ve “Diş Hekimi” unvanı verilir. Diplomada Rektör ve Dekanın imzası bulunur.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hükümler
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Fakülte Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi
MADDE 27 – (1) Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi üniversite öğrencisine yakışır
bir biçimde ve Diş Hekimliği Fakültesi ile diş hekimliği mesleğinin preklinik ve klinik şartlarına uygun olmak zorundadır.
Disiplin işlemleri
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre yürütülür.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Okan Üniversitesinden:
OKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Okan Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim
gören öğrenim dili İngilizce olan öğrencilerin eğitim-öğretim süreleriyle sınav ve değerlendirme esaslarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Okan Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören
öğrencilerin eğitim-öğretimlerinin düzenlenmesini, sınav ve değerlendirmelerinin yapılma şartlarını, stajların ve aile hekimliğinin gerçekleştirilme şeklini, diploma, unvan ve diğer öğretim
çalışmaları ile mezuniyet çalışmalarının düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 2809 sayılı
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile hekimliği: Altıncı dönemde klinik, poliklinik ve saha çalışmaları eğitiminin yapıldığı on iki aylık dönemi,
b) Bütünleme sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde, her dönem sonunda ders
kurullarının tümündeki dersleri kapsayan bütünleme sınavını,
c) Dekan: Tıp Fakültesi Dekanını,
ç) Ders kurulu: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde bir hücre, doku, organ, sistem
veya hekimlikle ilgili konuların birbirini tamamlayacak biçimde değişik disiplinler tarafından
belirli bir sürede verildiği kuramsal dersler ve uygulamalar grubunu,
d) Ders kurulu sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her ders kurulunun sonunda
yapılan teorik ve pratik sınavlarını,
e) Ders yılı: Dönem olarak da adlandırılan bir eğitim-öğretim yılını,
f) Dönem: Bir ders yılını,
g) Dönem notu: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurulları notlarının ortalamasının %60’ı ile final veya bütünleme sınavının %40’ının toplamını; dördüncü ve beşinci dönemde ise staj notlarının ortalamasını,
ğ) Entegre sistem: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde derslerin, anabilim dalları tarafından, konulara göre bir arada verilmesini,
h) Fakülte Kurulu: Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ı) Fakülte Yönetim Kurulu: Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,
i) Final sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki dersleri kapsayan sınavı,
j) Koordinatörler kurulu: Dekanın atadığı Genel Koordinatör başkanlığında, iki genel
koordinatör yardımcısı, her dönemin koordinatör ve koordinatör yardımcısı, her dönemin öğrenci temsilcisi ve bir sekreterden oluşan kurulu,
k) Mütevelli Heyet: Okan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
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l) Rektör: Okan Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: Okan Üniversitesi Senatosunu,
n) Staj: Dördüncü ve beşinci dönemlerde klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pratik/uygulamalı ve teorik yapılan eğitim-öğretimi,
o) Üniversite: Okan Üniversitesini,
ö) Üniversite Yönetim Kurulu: Okan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul-Kayıt Koşulları
Öğrenci kontenjanları
MADDE 5 – (1) Her yıl alınacak öğrenci sayısı Fakülte Kurulunca belirlenerek Rektörlüğe bildirilir.
Öğrenci kabul-kayıt koşulları
MADDE 6 – (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre
öğrenci kabul edilir. Öğrenci kayıtları Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde yapılır.
Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.
Kayıt işlemleri
MADDE 7 – (1) Kayıt-kabul işlemleri Rektörlük tarafından yapılır. Fakültenin eğitimöğretim programına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri ile kayıt yenileme işlemleri,
yatay geçiş yoluyla kayıt kabul işlemleri, öğrenim ücretlerinin belirlenmesi ve tahsili Yükseköğretim Kurulu tarafından konulan kurallara ve Senato kararlarına göre yapılır.
(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt ve kabulü ile ilgili işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Öğrenci statüsü
MADDE 8 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dönemin başında kaydını yenilemiş ve eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemiş olması gerekir. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler; kayıt yaptıramaz, kayıt yenileyemez, derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve diploma alamazlar.
Yatay geçiş
MADDE 9 – (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin
Fakülteye kabulü 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimin Özellikleri
Koordinatörler kurulu
MADDE 10 – (1) Koordinatörler kurulu Dekanlığın belirlediği esaslara göre çalışır.
Koordinatörler kurulu eğitim-öğretimin düzenli olarak yürütülmesini sağlar.
Eğitim-öğretim dili
MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim dili, İngilizce’dir. Hazırlık sınıflarında da eğitim-öğretim dili İngilizce’dir.
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Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 12 – (1) Öğrenciler için hazırlık eğitimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
(2) Hazırlık sınıfı öğrencileri Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim görürler.
(3) Fakültenin eğitim ve öğretimi her biri bir ders yılını kapsayan toplam altı dönemden
oluşur. Bu nedenle akademik dönem başında İngilizce Yeterlik Sınavını geçemeyip İngilizce
Hazırlık öğrenimi gören öğrenciler akademik dönem içinde yeni bir İngilizce Yeterlik Sınav
hakkı alamazlar. İngilizce hazırlık sınıfından başarılı olmak için 80/100 almak gerekir.
(4) Fakülteye kaydını yaptıran yabancı uyruklu öğrencilere, ilgili mevzuat ve Senatonun
belirlediği esaslar uygulanır.
Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 13 – (1) Fakülteye giriş hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin üçüncü
dönem sonuna kadar geçen süre içinde Fakülte Kurulu tarafından saptanan jürinin yaptığı Türkçe sınavında başarılı olması zorunludur. Aksi halde dördüncü dönem derslerine devam hakkı
alamazlar.
Eğitim ve öğretim süresi
MADDE 14 – (1) Fakültenin eğitim ve öğretimi her biri bir ders yılını kapsayan toplam
altı dönemden oluşur. Bu süreye hazırlık sınıfı dahil değildir. Bir eğitim-öğretim yılı en az otuz
iki haftadan oluşan bir dönemdir. Fakülte Kurulu gereken hallerde dönemlerin sürelerini uzatmaya ve ders kurullarının sürelerini değiştirmeye yetkilidir.
(2) Eğitim ve öğretimlerini altı dönem sonunda başaramayan öğrenciler öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre eğitim ve öğretimlerine devam ederler.
Fakültede eğitim-öğretim düzeyleri
MADDE 15 – (1) Fakültede tıp doktorluğu eğitimi üç aşamadan oluşur.
a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Eğitimi (Birinci ve ikinci dönemler): Her biri bir ders
yılını kapsayan iki dönemden oluşur. Bu dönemleri başarı ile tamamlayanlar Klinik Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi kademesinde eğitim-öğrenimlerine devam edebilirler.
b) Klinik Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi (Üçüncü, dördüncü, beşinci dönemler): Bazı temel tıp bilimleri ile klinik, poliklinik ve benzeri uygulamaları, laboratuvar çalışmalarını içine
alan ve her biri bir ders yılını kapsayan üç dönemden oluşur.
c) Aile Hekimliği Eğitimi (Altıncı dönem): Klinik, poliklinik ve saha çalışmalarını kapsayan on iki aylık süreyi kapsar.
Eğitim şekli
MADDE 16 – (1) Tıp eğitiminde öğretim, birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders
kurulları, dördüncü ve beşinci dönemlerde staj, altıncı dönemde aile hekimliği şeklinde yürütülür. Ders kurullarında eğitim teorik ve pratik dersler şeklinde yürütülür ve bir hücre, doku,
organ, sistem veya hekimlikle ilgili konuların birbirini tamamlayacak şekilde değişik disiplinler
tarafından entegre biçimde verilir. Birinci ve ikinci dönemlerde ders kurullarında verilen derslere ek olarak öğrencinin değişik alanlarda bilgi ve becerisinin gelişmesine yardımcı olmak ve
Yükseköğretim Kurulunun zorunlu tuttuğu dersleri almalarını sağlamak üzere kurul dışı dersler
verilir.
(2) Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerde yaptırılan stajlarda teorik dersler yanında,
ağırlıklı olarak pratik uygulamalı eğitim yaptırılır.
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Kurul dışı dersler
MADDE 17 – (1) Ders kurulları dışında kalan bütün dersler “kurul dışı dersler” olarak
adlandırılır. Bu dersler zorunlu ve seçmeli olarak gruplandırılır. Zorunlu dersler Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi, Türk Dili dersleri olup birinci dönemde okutulur.
(2) Bütün dönemlerde Fakülte Kurulu kararı ile ek ders/dersler konulabilir ve bunlar
zorunlu veya seçmeli ders olarak okutulabilir.
Ön koşul ve dönem tekrarı
MADDE 18 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde her dönem bir sonraki dönemin ön koşuludur. Bu nedenle bir dönemi veya staj sınavlarını geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam
edemez ve başarısız olduğu dönemi veya stajı/stajları tekrar eder. Kurul dışı derslerde ise ders
geçme sistemi uygulanır. Bu derslerde başarılı olamayan öğrenci bir üst döneme devam edebilir,
ancak bu dersleri beşinci dönemin sonuna kadar başarmak zorundadır. Aksi halde altıncı döneme geçemez.
Devam zorunluluğu
MADDE 19 – (1) Tıp Fakültesi öğrencileri kayıtlı olduğu öğretim yılının bütün derslerini almak zorundadır. Laboratuvar, tartışma, seminer, klinik çalışmalar, alan eğitimi ve benzeri pratik ve teorik derslere devam zorunludur.
(2) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde teorik derslere devam zorunluluğu aşağıdaki
gibi uygulanır:
a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerdeki ders kurullarından her birinde yer alan teorik
derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o ders kurulunun sınavına alınmaz, sıfır puan (VF) alır.
b) Bir eğitim yılının sonunda bütün ders kurullarındaki teorik derslere toplam devamsızlığı %30’u geçen öğrenci sıfır puan (VF) alır, final sınavına ve bütünleme sınavına giremez.
c) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde dönem sonu final ve bütünleme sınavına katılmayan öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmez.
(3) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde pratik derslere devam zorunluluğu aşağıdaki
gibi uygulanır:
a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her bir ders kurulundaki bütün pratik derslerin
toplamına devamsızlığı %20’yi geçmediği takdirde öğrenci devam etmediği pratik çalışmalarını, ilgili anabilim/bilim dalının imkanları dahilinde anabilim/bilim dalı başkan veya yetkili
kılınan öğretim üyelerinin gösterdiği gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci, o ders kurulunun hiçbir sınavına alınmaz ve sıfır puan (VF) alır.
b) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her bir ders kurulundaki bütün pratik derslerin
toplamının % 20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun hiçbir
sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır puan (F) almış sayılır.
c) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurullarından her birinde yaptırılan pratik
derslerin toplamının % 20’ sinden fazlasına katılmayan ve mazereti Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciye o ders kurulunun sınavına girebilmek için devam etmediği
pratik çalışmalarını anabilim/bilim dalının imkanları dahilinde anabilim/bilim dalı başkan veya
yetkili kılınan öğretim üyelerinin gösterdiği gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Telafi
çalışmalarını yapmayan öğrenci o ders kurulunun hiçbir sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır puan (VF) almış sayılır.
ç) Bir eğitim yılında bütün ders kurullarındaki toplam pratik derslere mazeretsiz devamsızlığı %20’yi geçen öğrenci sıfır puan (VF) alır, final sınavına ve bütünleme sınavına giremez.
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(4) Stajlara devam zorunluluğu aşağıdaki gibi uygulanır:
a) Stajlar pratik ders olarak kabul edilir ve dördüncü ve beşinci dönem stajlarında, her
bir staj süresinde devamsızlığı %20’yi geçmediği takdirde öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları, anabilim/bilim dalının imkanları dahilinde anabilim/bilim dalı başkan veya yetkili
kılınan öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını
yapmayan öğrenci, o staj veya stajların hiçbir sınavına alınmaz ve sıfır puan (VF) alır.
b) Dördüncü ve beşinci dönem stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına
mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o stajın sınavına ve stajın bütünleme sınavına alınmaz ve sıfır puan (VF) alır.
c) Aile hekimliği döneminde her bir staj süresinde devamsızlığı %20’yi geçmediği takdirde öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları, Anabilim/bilim dalının imkanları dahilinde
anabilim/bilim dalı başkan veya yetkili kılınan öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatlerde
telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci sıfır puan (VF) alır.
ç) Aile hekimliği döneminde her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, sıfır puan (VF) alır.
(5) Seçmeli derslere devam zorunluluğu aşağıdaki gibi uygulanır:
a) Kurul dışı her bir seçmeli dersin % 30’undan fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o dersin final ve bütünleme sınavına alınmaz ve o dersten (VF) notu alır.
Mazeretler
MADDE 20 – (1) Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim süresinde mazeretli sayılabilmesi
için mazeretinin belgelenmiş olması ve bu mazeretinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gereklidir.
Kayıt dondurma
MADDE 21 – (1) Sağlık sorunları, askerlik görevi, doğal afetler gibi geçerli mazeretleri
olan ve bu durumlarını kanıtlayan belgeleri ilgili kurullara sunan öğrenciler ile öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunmak üzere staj, araştırma gibi nedenlerle Üniversite dışına gitmek isteyen öğrenciler Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlarını bir defada en fazla bir yıl olmak kaydıyla,
en fazla iki yıl dondurabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar
Sınavların şekli ve uygulaması
MADDE 22 – (1) Fakültede uygulanan sınavların şekil ve uygulamasında aşağıdaki
hususlara uyulması gerekir:
a) Sınav günleri ilan edildikten sonra ancak Yönetim Kurulunun kararı ile değiştirilebilir.
b) Sınavlar teorik (yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü) ve pratik (yazılı, sözlü veya
hem yazılı hem sözlü) olarak yapılabilir.
c) Ders kurulu sınavlarında ilgili anabilim dalının uygun gördüğü hallerde pratik sınavı
yapılmayabilir.
ç) Ders kurullarında pratik sınavlar teorik sınavlardan önce yapılır. Pratik sınavlara girmeyenler, o ders kurulunun teorik sınavına da giremezler.
d) Öğretim üyeleri ve görevlileri öğrencileri gruplar halinde veya toplu olarak daha önceden haber vererek veya vermeden pratikler esnasında küçük sınavlara (quiz) alabilirler. Bu
sınavlar, belgelenmek koşuluyla, öğretim üyeleri ve görevlileri tarafından belirlenen oranda
pratik sınav notuna ilave edilebilir. Bu oran pratik sınav puanının %50’sini geçemez.
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e) Öğrenciler ders kurulu, staj, dönem sonu final ve bütünleme sınavları için ilan edilen
gün ve saatte sınava girmek zorundadırlar. Sınava zamanında girmeyen öğrenci ders kurulu sınavlarından sıfır puan, dönem sonu final, bütünleme ve staj sınavlarından “FF” notu alır.
Ders kurulu sınavları ve değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her ders kurulu sonunda sınav
yapılır. Ders kurulu sınavı o ders kurulunda okutulan tüm dersleri kapsar. Bir ders kurulunun
sınav notu teorik ve pratik sınavlarından alınan puanların toplamından oluşur. Ders kurullarındaki pratik sınavların puanı, o dersin toplam puanının %25’ini aşmayacak şekilde belirlenir.
Bir ders kurulunun teorik sınav notu sınavın içerdiği bütün derslerden elde edilen puanların
toplamıdır. Ancak o ders kurulundaki teorik sınavın kapsadığı derslerin her birinden %50’nin
altında not alınırsa, baraj uygulanır. Baraj uygulaması ders kurulu pratik sınavlarına uygulanmaz.
(2) Baraj uygulaması aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Ders kurulu teorik sınavının kapsadığı derslerden herhangi birisinde doğru cevap sayısı %50’den az olduğu takdirde, %50’nin altında kalan puan farkı, o derse ait toplam puandan
düşürülür.
b) Teorik soru sayısı (puanı) 7’den daha az olan dersler birleştirilerek bir baraj oluşturulur.
c) Teorik ve pratik sınav puanının toplamında oluşan 0,5 veya üstündeki ondalıklı fark
bir üst puana tamamlanır.
Final, bütünleme sınavları ve değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde, her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki dersleri kapsayan final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not final sınav
notu olarak işlenir. Final sınavı ile ders kurulları sınavlarının değerlendirilmesi sonucunda dönem notu 60’ın altında olan öğrenciler ile final sınav notu FF olan öğrencilere bütünleme sınav
hakkı verilir.
(2) Final ve bütünleme sınavlarında bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen
baraj uygulaması yapılır.
(3) Final sınavı en son kurul sınav tarihinden en erken on beş gün sonra, bütünleme sınavı ise final sınavı tarihinden en erken on beş gün sonra yapılır.
Staj sınavları
MADDE 25 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıf klinik staj dönemidir. Dördüncü ve beşinci
dönemlerde, her stajın sonunda sınav yapılır. Bu sınav, teorik (yazılı veya sözlü ya da hem
yazılı hem sözlü) ve pratik (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) olarak yapılır. Bu sınavlarda başarısız olan öğrencilere başarısız olduğu staj/stajlar için staj bütünleme sınav hakkı
verilir.
Staj bütünleme sınavı
MADDE 26 – (1) Stajların bir veya daha fazlasından başarısız olan öğrenci, bu stajların
bütünleme sınavlarına alınır. Staj bütünleme sınavı o akademik yılın son stajının bitimini takiben en erken on beş gün sonra yapılır.
(2) Bütünleme sınav/sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye bu staj/stajları bir
sonraki akademik yılda tekrarlama hakkı verilir. Tekrarlanan staj/stajların sınavlarında da başarılı olamayan öğrenci, bu sınavı takiben en erken on beş gün sonra kaldığı staj/stajlardan tekrar bütünleme sınavlarına alınır. Öğrenciler bir dönemin stajlarını başarıyla tamamlamadan bir
üst dönemin stajlarına başlayamazlar.
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Mazeret sınavı
MADDE 27 – (1) Mazeret sınavları aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerdeki ders kurullarına devam edip mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde bildirmeleri gerekir. Mazeretleri Yönetim Kurulunda kabul edilen öğrencilere mazeret
sınav hakkı verilir. Ders kurulları mazeret sınavı yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü
yapılabilir.
b) Sağlık mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci rapor süresince
derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
c) Staj sonu ve staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.
ç) Kurul dışı derslerin ara sınavlarına mazeretleri nedeniyle zamanında giremeyenler
için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Aile hekimliği
MADDE 28 – (1) Aile hekimliği döneminde (altıncı dönem) öğrenciler, her anabilim
veya bilim dalında yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları,
aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları epikrizler, hastalara davranış ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları
seminerler, teorik bilgi düzeyleri, genel davranışları ayrı ayrı göz önüne alınarak staj sorumlusu
tarafından değerlendirilirler. Başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.
(2) Aile hekimliği dönemindeki stajlardan bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci,
bu staj veya stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır.
Dönem notu
MADDE 29 – (1) Dönem notu, birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurulu sınavlarından alınan notların ortalamasının % 60’ı ile final veya bütünleme sınavının %40’ının
toplanmasıyla hesaplanır. Başarılı olmak için dönem notunun, 100 üzerinden en az 60 puan
olması şarttır ve final veya bütünleme notunun da en az 50 puan olması şarttır.
(2) Dördüncü ve beşinci dönemlerde staj notu, teorik ve pratik sınavlarda alınan puanların değerlendirilmesiyle hesaplanır. Teorik ve pratik sınavların staj notuna oranı anabilim dalı
tarafından belirlenir. Stajlarda başarı notu, 100 üzerinden en az 60’tır. Dönem notu, staj notlarının ortalamasıdır.
(3) Aile Hekimliği döneminde dönem notu staj notlarının ortalamasıdır.
(4) Kurul dışı derslerde ise ara sınav ve final sınavları not olarak değerlendirilir ve
transkripte “Başarılı” veya “Başarısız” olarak yazılır. Anılan derslerden başarılı olunması Tıp
Fakültesinden mezuniyet için ön şarttır.
(5) Başarı notu, aşağıdaki tabloda gösterilen harflerle de ifade edilir.
a)
Harf Değeri
Katsayı
Sözel Değeri
Puan
95-100
AA
4.0
Pekiyi
90-94
BA
3.5
Çok İyi
80-89
BB
3.0
İyi
70-79
CB
2.5
Orta İyi
60-69
CC
2.0
Orta
0-59
FF
0
Başarısız
VF
Devamsız
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(6) Diğer işaretlerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) E işareti:Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde notların ilgili
öğretim elemanı tarafından teslim tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak
bir not almak zorundadır. Aksi halde, E notu FF haline dönüştürülür.
b) M işareti: Öğrencinin başka üniversitelerden daha önce almış olduğu ve denklikleri
kabul edilen dersler için ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir ve ortalamaya katılmaz.
c) G işareti: Kurul dışı dersler için geçer.
ç) K işareti: Kurul dışı dersler için kaldı.
d) T işareti: Transfer derslerini gösterir ve ortalamaya katılır.
e) ÖD işareti: Öğrenci değişim programı sırasında alınan dersi gösterir.
f) ERA işareti: Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet, Diploma ve Unvanlar
Mezuniyet derecesi
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri dönem notlarının ortalamasıdır.
Bu “Genel Başarı Notu” olup öğrencinin mezuniyet notudur.
Diploma ve unvanlar
MADDE 31 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Tıp fakültesi öğrencilerine; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya
Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Ön Lisans diploması verilir.
b) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara Hekimlik Yemini yaptırılarak “Tıp Doktorluğu Diploması”
verilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Disiplin
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Yönetmelikte yer almayan hükümler
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümleri, 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile
Fakülte Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELERİN ENERJİ
ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ
(SGM-2015/5)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına
yönelik olarak, elektrikli süpürgelerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün
bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; hibrit elektrikli süpürgeler dahil olmak üzere elektrik şebekesinden beslenen elektrikli süpürgeleri kapsar.
(2) Bu Tebliğ;
a) Islak, ıslak ve kuru, batarya ile çalışan, robot, endüstriyel veya merkezi sistem elektrikli süpürgeleri,
b) Zemin cilalayıcıları,
c) Dış mekan süpürgeleri,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak,
b) Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Avrupa Birliğinin EU/665/2013
sayılı Tüzüğüne paralel olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak
Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;
a) Batarya ile çalışan elektrikli süpürge: Sadece batarya ile çalışan elektrikli süpürgeyi,
b) Batarya ile çalışan tahrikli ağızlık: Kirin toplanmasına yardımcı olması için kullanılan, batarya ile çalışan bir uyarma düzeneğiyle donatılmış süpürme başlığını,
c) Dış mekan süpürgesi: Dış mekan kullanımı için tasarlanmış, ünite içinde üretilen alçak basınçla oluşan bir hava akımı yoluyla çimenleri ve yaprak gibi atıkları bir toplayıcı içine
toplamak üzere dış mekanda kullanım için tasarlanmış, aynı zamanda bir biçme cihazı barındırabilen ve üfleyici olarak da çalışabilen bir cihazı,
ç) Elektrikli süpürge: Ünite içinde oluşturulan bir alçak basınçla meydana gelen hava
akımını kullanarak temizlenecek olan yüzeyden kir kaldıran bir aleti,
d) Endüstriyel elektrikli süpürge: Bir üretim sürecinin parçası olacak şekilde tasarlanmış, tehlikeli maddeleri ve bina, dökümhane, madencilik veya gıda endüstrisinde ağır tozları
ortadan kaldırmak için tasarlanmış, süpürme başlığı genişliği 0,50 metre üzerinde olan bir endüstriyel makine veya alet parçası ve/veya bir ticari elektrikli süpürgeyi,
e) Eşdeğer elektrikli süpürge: Aynı üretici tarafından farklı bir ticari kod ile piyasaya
arz edilmiş ancak, diğer bir model elektrikli süpürge ile aynı giriş gücü, yıllık enerji tüketimi,
halı ve sert zeminden toz toplama, toz yayma ve ses güç seviyesine sahip elektrikli süpürgeyi
ifade eder.
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f) Ev tipi elektrikli süpürge: Ev için veya evsel kullanımı amaçlanmış, uygunluk beyanı
üreticisi tarafından 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (2006/95/AT)’e uygun olarak beyan edilmiş elektrikli süpürgeyi,
g) Genel amaçlı elektrikli süpürge: Hem halıları hem de sert zeminleri temizlemek için
tasarlanmış bir sabit ya da en azından bir sökülebilir ağızlığa sahip ya da özel olarak halıları
temizlemek için tasarlanmış en az bir sökülebilir ağızlık ve sert zeminleri temizlemek için en
az bir sökülebilir ağızlık ile sunulan elektrikli süpürgeyi,
ğ) Halı elektrikli süpürgesi: Özellikle halıları temizlemek için tasarlanmış sabit bir ağızlıkla sunulan veya özellikle halıları temizlemek için tasarlanmış bir veya daha fazla sökülebilir
ağızlık ile sunulan elektrikli süpürgeyi,
h) Hibrit elektrikli süpürge: Hem şebeke elektriğiyle hem de bataryalar ile çalıştırılabilen bir elektrikli süpürgeyi,
ı) Islak elektrikli süpürge: Yaygın olarak püskürtmeli elektrikli süpürgeler olarak bilinen
tipler dahil olmak üzere, temizlenecek olan yüzeye su bazlı deterjan veya buhar uygulayan ve
ünite içinde oluşturulan alçak basıncın neden olduğu hava akımı yoluyla bunları ve kiri almak
yöntemiyle yüzeyden kuru ve/veya ıslak malzemeyi (kir) söken elektrikli süpürgeyi,
i) Islak ve kuru elektrikli süpürge: Bir kuru elektrikli süpürge işlevselliği ile birlikte
2,5 litreden fazla hacimdeki sıvıyı süpürmek üzere tasarlanmış elektrikli süpürgeyi,
j) Kuru elektrikli süpürge: Batarya ile çalışan tahrikli ağızlık ile donatılmış tipler dahil
olmak üzere, temelde kuru olan kiri (toz, fiber, iplikler) süpürmek üzere tasarlanmış elektrikli
süpürgeyi,
k) Merkezi elektrikli süpürge: Sabit (hareket ettirilemeyen) bir alçak basınç kaynak
noktası olan ve bina içinde sabit noktalarda hortum bağlantıları bulunan elektrikli süpürgeyi,
l) Robot elektrik süpürgesi: Bir mobil kısım ve yanaşma istasyonu ve/veya çalışmasına
yardımcı olacak başka aksesuarlardan oluşan, tanımlanan bir sınır içinde insan müdahalesi olmadan çalışma becerisine sahip olan bataryalı elektrikli süpürgeyi,
m) Sert zemin elektrikli süpürgesi: Özellikle sert zeminleri temizlemek için tasarlanmış
sabit bir ağızlıkla sunulan veya sadece sert zeminleri temizlemek için tasarlanmış bir veya daha
fazla sökülebilir ağızlık ile sunulan elektrikli süpürgeyi,
n) Su filtreli elektrikli süpürge: Ana filtre ortamı olarak 0,5 litreden fazla su kullanan,
böylece emilen havanın suyun içinden geçmeye zorlanarak süpürülen, kuru malzemenin içinden
geçerken tutulduğu kuru elektrikli süpürgeyi,
o) Tam boylu batarya ile çalışan elektrikli süpürge: Tam olarak şarj olduğunda tekrar
şarj etmeden 15 m2 büyüklüğünde bir alanda zeminin her kısmını çiftli hareket ile temizleyebilecek batarya ile çalışan elektrikli süpürgeyi,
ö) Ticari elektrikli süpürge: Profesyonel temizlik amacı ile kullanılan ve ofis, dükkan,
hastane ve otel ortamlarında temizlik personeli veya sözleşmeli temizlikçiler tarafından kullanılması amaçlanan ve böyle olduğu 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makine Emniyet Yönetmeliği (2006/42/AT)’ne ait uygunluk beyanı dahilinde üretici tarafından beyan edilen elektrikli süpürgeyi,
p) Zemin cilalayıcı: Belirli zemin tiplerini korumak, düzleştirmek ve/veya parlatmak
için tasarlanmış, genellikle cihaz tarafından zemin üzerine bir cilalama maddesi sürülmesi yöntemi ile çalıştırılan ve yaygın olarak elektrik süpürgesi yan işlevi ile de donatılmış olan elektrikli
cihazı,
ifade eder.
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Tedarikçilerin yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri piyasaya arz edenler;
a) Her bir elektrikli süpürgede Ek-II’de belirtilen şekle ve bilgi içeriğine uygun basılı
etiket bulunmasını sağlamak,
b) Ek-III’te belirtilen ürün bilgi formunu bulundurmak,
c) Talep halinde, Ek-IV’te belirtilen teknik dosyayı Bakanlığa sunmak,
ç) Belirli bir modeldeki elektrik süpürgesine yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya
fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını söz konusu reklamda belirtmek,
d) Belirli bir modeldeki elektrik süpürgesine yönelik özel teknik parametreleri açıklayan
herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını
belirtmek,
zorundadır.
Satıcıların yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin satıcıları;
a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tedarikçi tarafından temin
edilmiş etiketin satış noktasındaki her bir elektrikli süpürgenin dış yüzünde veya üzerine tutturulmuş olarak ve açıkça görülebilir şekilde bulunmasını sağlamak,
b) Son kullanıcının ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde elektrikli süpürgelerin
satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu durumlarda, tedarikçi tarafından Ek-V’e uygun
olarak temin edilen bilgiler ile birlikte söz konusu ürünlerin pazarlamasını yapmak,
c) Belirli bir modeldeki elektrikli süpürgeye yönelik herhangi bir reklamın enerjiye
veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da söz konusu reklamda
belirtmek,
ç) Belirli bir modeldeki elektrikli süpürgeye yönelik özel teknik parametreleri açıklayan
herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını
belirtmek,
zorundadır.
Ölçüm yöntemleri
MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen bilgiler, kabul görmüş mevcut
teknolojiye uygun ölçüm yöntemleri dikkate alınmak suretiyle güvenilir, doğru ve yenilenebilir
ölçüm yöntemleri kullanılarak temin edilir.
Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü
MADDE 8 – (1) Beyan edilen enerji sınıfının, temizleme performansı sınıflarının, toz
yayma sınıfının, yıllık enerji tüketiminin ve ses güç seviyesinin piyasa gözetimi ve denetimi
gerçekleştirilirken Ek-VI’da yer alan prosedür uygulanır.
Zorunlu uygulamaya geçiş
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Elektrikli süpürgelerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerinin 1/9/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilmesi zorunludur.
(2) Ek-V’te belirtilen etiketin şekli, aşağıdaki tarihler dikkate alınarak uygulanır:
a) 1/9/2015 tarihinden itibaren piyasaya arz edilen elektrikli süpürgelerin etiketi, ürün
tipine bağlı olacak şekilde Ek-II’deki Etiket 1’e uygun olmak zorundadır.
b) 1/9/2017 tarihinden itibaren piyasaya arz edilen elektrikli süpürgelerin etiketi, ürün
tipine bağlı olacak şekilde Ek-II’deki Etiket 2’ye uygun olmak zorundadır.
(3) Bu Tebliğ hükümleri 1/9/2017 tarihinden itibaren su filtreli elektrikli süpürgeler için
de uygulanır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI
TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ
(SGM-2015/6)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, elektrikli süpürgelerin piyasaya arz edilmesi ile
ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; hibrit elektrikli süpürgeler dahil olmak üzere elektrik şebekesinden beslenen elektrikli süpürgeleri kapsar.
(2) Bu Tebliğ;
a) Islak, ıslak ve kuru, batarya ile çalışan, robot, endüstriyel veya merkezi sistem elektrikli süpürgeleri,
b) Zemin cilalayıcılarını,
c) Dış mekan süpürgelerini,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak,
b) Elektrikli Süpürgeler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Avrupa
Birliğinin EU/666/2013 sayılı Tüzüğüne paralel olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye
Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;
a) Batarya ile çalışan elektrikli süpürge: Sadece batarya ile çalışan elektrikli süpürgeyi,
b) Batarya ile çalışan tahrikli ağızlık: Kirin toplanmasına yardımcı olması için kullanılan, batarya ile çalışan bir uyarma düzeniyle donatılmış süpürme başlığını,
c) Batarya ile çalışan tam boy elektrikli süpürge: Tam olarak şarj olduğunda tekrar şarj
etmeden 15 m2 büyüklüğünde bir alanı zeminin her kısmını çiftli hareket ile temizleyebilecek
batarya ile çalışan elektrikli süpürgeyi,
ç) Dış mekan süpürgesi: Dış mekan kullanımı için tasarlanmış, ünite içinde üretilen alçak basınçla oluşan bir hava akımı yoluyla çimenleri ve yaprak gibi atıkları bir toplayıcı içine
toplamak üzere dış mekanda kullanım için tasarlanmış, aynı zamanda bir biçme cihazı barındırabilen ve üfleyici olarak da çalışabilen cihazı,
d) Elektrikli süpürge: Ünite içinde oluşturulan bir alçak basınçla meydana gelen hava
akımını kullanarak temizlenecek olan yüzeyden kir kaldıran bir cihazı,
e) Endüstriyel elektrikli süpürge: Bir üretim sürecinin parçası olacak şekilde tasarlanmış, tehlikeli maddeleri ve bina, dökümhane, madencilik veya gıda endüstrisinde ağır tozları
ortadan kaldırmak için tasarlanmış, süpürme başlığı genişliği 0,50 metre üzerinde olan bir endüstriyel makine veya alet parçası ve/veya bir ticari elektrikli süpürgeyi,
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f) Eşdeğer elektrikli süpürge: Aynı üretici tarafından farklı bir ticari kod ile piyasaya
arz edilmiş ancak, diğer bir model elektrikli süpürge ile aynı giriş gücü, yıllık enerji tüketimi,
halı ve sert zeminden toz toplama, toz yayma ve havayla yayılan akustik gürültü emisyonuna
sahip elektrikli süpürgeyi,
g) Ev tipi elektrikli süpürge: Ev veya evsel kullanım için amaçlanmış, uygunluk beyanı
üreticisi tarafından 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmeliğe (2006/95/AT) uygun olarak beyan edilmiş elektrikli süpürgeyi,
ğ) Genel amaçlı elektrikli süpürge: Hem halıları hem de sert zeminleri temizlemek için
tasarlanmış bir sabit ya da en azından bir sökülebilir ağızlığa sahip ya da özel olarak halıları
temizlemek için tasarlanmış en az bir sökülebilir ağızlık ve sert zeminleri temizlemek için en
az bir sökülebilir ağızlık ile sunulan elektrikli süpürgeyi,
h) Halı elektrikli süpürgesi: Özellikle halıları temizlemek için tasarlanmış sabit bir ağızlıkla sunulan veya özellikle halıları temizlemek için tasarlanmış bir veya daha fazla sökülebilir
ağızlık ile sunulan elektrikli süpürgeyi,
ı) Hibrit elektrikli süpürge: Hem şebeke elektriğiyle hem de batarya ile çalıştırılabilen
elektrikli süpürgeyi,
i) Islak elektrikli süpürge: Genellikle püskürtmeli elektrikli süpürgeler olarak bilinen
tipleri de dahil olmak üzere, temizlenecek yüzeye su bazlı deterjan veya buhar uygulayarak
ünite içinde oluşturulan alçak basıncın neden olduğu hava akımı yoluyla kuru ve/veya ıslak
malzemeyi (kir) yüzeyden kaldıran elektrikli süpürgeyi,
j) Islak ve kuru elektrikli süpürge: Bir kuru elektrikli süpürge işlevselliği ile birlikte
2,5 litreden fazla hacimdeki sıvıyı süpürmek üzere tasarlanmış elektrikli süpürgeyi,
k) Kuru elektrikli süpürge: Batarya ile çalışan tahrikli ağızlık ile donatılmış tipler dahil
olmak üzere, temelde kuru olan kiri (toz, fiber, iplikler) süpürmek üzere tasarlanmış elektrikli
süpürgeyi,
l) Merkezi elektrikli süpürge: Sabit (hareket ettirilemeyen) bir alçak basınç kaynak noktası olan ve bina içinde sabit noktalarda hortum bağlantıları bulunan elektrikli süpürgeyi,
m) Robot elektrikli süpürge: Bir mobil kısım ve yanaşma istasyonu ve/veya çalışmasına
yardımcı olacak başka aksesuarlardan oluşan, tanımlanan bir sınır içinde insan müdahalesi olmadan çalışma becerisine sahip olan bataryalı elektrikli süpürgeyi,
n) Sert zemin elektrikli süpürgesi: Özellikle sert zeminleri temizlemek için tasarlanmış
sabit bir ağızlıkla sunulan veya sadece sert zeminleri temizlemek için tasarlanmış bir veya daha
fazla sökülebilir ağızlık ile sunulan elektrikli süpürgeyi,
o) Su filtreli elektrikli süpürge: Ana filtre ortamı olarak 0,5 litreden fazla su kullanan,
böylece emilen havanın suyun içinden geçmeye zorlanması ile süpüren, kuru malzeme içinden
geçerken tutulan kuru elektrikli süpürgeyi,
ö) Ticari elektrikli süpürge: Profesyonel temizlik amacı ile kullanılan ve ofis, dükkan,
hastane ve otel ortamlarında temizlik personeli veya sözleşmeli temizlikçiler tarafından kullanılması amaçlanan ve böyle olduğu 03/03/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT) ait uygunluk beyanı dahilinde üretici
tarafından beyan edilen elektrikli süpürgeyi,
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p) Zemin cilalayıcı: Belirli zemin tiplerini korumak, düzleştirmek ve/veya parlatmak
için tasarlanmış, genellikle cihaz tarafından zemin üzerine bir cilalama maddesi sürülmesi yöntemi ile çalıştırılan ve yaygın olarak elektrik süpürgesi yan işlevi ile de donatılmış olan elektrikli
cihazı,
ifade eder.
Çevreye duyarlı tasarım gerekleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren elektrikli süpürgelere ait çevreye duyarlı
tasarım gerekleri Ek-I’in 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilmiştir.
Uygunluk işareti
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünler, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye
Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtildiği şekilde, bu Tebliğin şartlarını karşıladıklarına dair CE işaretini taşımak zorundadır.
Uygunluk değerlendirme işlemi
MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemi, aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-IV’te açıklanan iç tasarım kontrol sistemi veya Ek-V’te açıklanan yönetim sistemine göre yerine getirilir.
(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu
maddesine göre uygunluk değerlendirme amacıyla teknik dosyada, Ek-II’de belirtilen hesaplamaların sonuçlarının bir kopyası bulunur.
(3) Belli bir elektrikli süpürge modelinin teknik dosyasında yer alan bilgiler tasarım
esas alınarak yapılan hesaplamadan veya başka eşdeğer elektrikli süpürgelerinden tahmin yoluyla veya her iki yöntem de kullanılarak elde edilmiş ise teknik dosyada bu hesaplama ve/veya
tahminlerin ayrıntıları ve imalatçının yapılan hesaplamaların doğruluğunu kontrol etmek için
yaptığı testlerin ayrıntıları bulunur. Bu tür durumlarda, teknik dosyada ayrıca, teknik dosyada
bulunan bilgilerin esasını teşkil eden diğer bütün elektrikli süpürgelerin bir listesi de yer alır.
Piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü
MADDE 8 – (1) Ek-I’de yer alan şartlara yönelik piyasa gözetimi ve denetimi, Ek-III’te
belirtilen doğrulama prosedürüne uygun olarak yapılır.
Karşılaştırmalı değerlendirmeler
MADDE 9 – (1) Piyasada mevcut en yüksek performanslı elektrikli süpürgelere ait örnek karşılaştırmalı değerlendirmeler Ek-IV’te verilmiştir.
Zorunlu uygulamaya geçiş
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ek-I’in 1 inci maddesinin (a) fıkrasında ve 2 nci maddesinde
belirtilen çevreye duyarlı tasarım gereklerinin yayımlandığı tarihten itibaren 1/9/2015 tarihine
kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilmesi zorunludur.
(2) Ek-I’in 1 inci maddesinin (b) fıkrasında ve 2 nci maddesinde belirtilen çevreye duyarlı tasarım gerekleri 1/9/2017 tarihinden itibaren uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
EV TİPİ FIRINLAR, OCAKLAR VE ASPİRATÖRLER İLE İLGİLİ
ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR
TEBLİĞ (SGM-2015/7)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, ev tipi fırınların, ev tipi ocakların ve ev tipi aspiratörlerin piyasaya arz edilmesi ve hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; evde kullanım amacı dışında satılmış olsa dahi, ocakla birleştirilenler dahil ev tipi fırınları, ev tipi ocakları ve ev tipi elektrikli aspiratörleri kapsar.
(2) Bu Tebliğ;
a) Elektrik veya gaz harici enerji kaynaklarını kullanan cihazları,
b) Mikrodalga işlevi sunan cihazları,
c) Taşınabilir fırınları,
ç) Küçük fırınları,
d) Isı muhafazalı fırınları,
e) Temel ısıtma işlevi olarak buharla ısıtılan fırınları,
f) Ocaklardaki kapalı gazlı fırınları,
g) Dış ortam yemek pişirme cihazlarını,
ğ) Yalnızca üçüncü aileden gazlar olan propan ve bütan ile kullanılmak amacıyla tasarlanmış cihazları,
h) Izgaraları,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak,
b) Ev Tipi Fırınlar, Ev Tipi Ocaklar ve Ev Tipi Aspiratörler ile İlgili Çevreye Duyarlı
Tasarım Gereklerine Dair Avrupa Birliğinin (EU) 66/2014 sayılı Komisyon Tüzüğüne paralel
olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye
Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;
a) Aspiratör: Kontrol ettiği bir motor ile çalışan, kirli havayı bir ev tipi ocağın üzerinden
toplamak üzere tasarlanan veya buharı havalandırma kanalına çekmek için pişirme bölgesine,
set üstü ocaklara ve benzer pişirme ürünlerine monte edilmek amacıyla ters çekiş sistemi bulunan cihazı,
b) Bilgi veya durum göstergesi: Cihaz hakkında saatler dahil süreklilik arz edecek şekilde bilgi veren veya durum belirten işlevini,
c) Bölme: Yiyeceğin hazırlanması sırasında sıcaklığın kontrol edilebildiği iç bölümü,
ç) Çalışma modu: Fırın veya ocağın kullanım anındaki durumunu,
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d) Çok sayıda bölmeli fırın: Her biri ayrı ayrı ısıtılan bir veya daha fazla bölmesi olan
fırını,
e) Döngü: Standart yükün, belirlenmiş şartlar altında fırının bölmesinde ısıtıldığı süreyi,
f) Elektrikli ocak: Bir veya daha fazla pişirme bölgesini ve/veya kontrol birimi de olan
pişirme alanlarını içeren ve elektrikle ısıtılan cihazı veya bir cihazın parçasını,
g) En iyi verimlilik noktası (BEP): Vantilatörün azami sıvı dinamiği verimliliği (FDEhood)
ile çalışma noktasını,
ğ) Eşdeğer model: Aynı üretici veya ithalatçı tarafından aynı teknik parametrelere sahip
olarak farklı bir ticari kod ile piyasaya arz edilmiş modeli,
h) Fırın: Bir veya daha fazla bölmesi olan, elektrik ve/veya gaz ile çalışan, konvansiyonel veya fanlı mod kullanılarak yiyecek hazırlanan cihaz veya bir cihazın parçasını,
ı) Gazlı ocak: Bir veya daha fazla pişirme bölgesini ve/veya kontrol birimi de olan pişirme alanlarını içeren ve asgari 1,16 kW güçteki gaz yakıcılarla ısıtılan cihazı veya bir cihazın
parçasını,
i) Hazır bekleme modu: Cihazın ana güç kaynağına bağlı bir şekildeyken yeniden devreye girmek üzere belirsiz bir süre boyunca güç kaynağından enerji girişini beklediği ve sadece
yeniden devreye girmeyi beklediğini ve/veya durum göstergesini belirttiği modu,
j) Isı kaynağı: Fırın veya ocağın ısıtılması amacıyla kullanılan ana enerji çeşidini,
k) Kapalı gaz yakıcılar: Pürüzsüz ve kesintisiz pişirme yüzeyi oluşturan ağır cam veya
seramik muhafaza ile kaplı kapalı veya mühürlü gaz yakıcıları,
l) Kapalı mod: Cihazın ana güç kaynağına bağlı olduğu, fakat herhangi bir işlev gerçekleştirmediği durumdur. Bu mod, aynı zamanda sadece 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108AT)’ne uygunluğu sağlayan işlevlerin yerine getirildiği durumu da kapsar.
m) Karışık ocak: Bir veya daha fazla elektrikle ısıtılan pişirme bölgesi veya alanı ve
bir veya daha fazla gazla ısıtılan pişirme bölgesi olan cihazı,
n) Konvansiyonel mod: Fırının, ısıtılmış havanın fırının bölmesi içerisindeki dolaşımını
sağlamak için sadece doğal konveksiyon kullanan işlev modunu,
o) Küçük fırın: Her bölmesi 250 mm veya daha az en ve derinliğe, 120 mm veya daha
az yüksekliğe sahip olan fırını,
ö) Mikrodalga ısıtma: Yiyeceği elektromanyetik enerji kullanarak ısıtmayı,
p) Nihai kullanıcı: Bir ürünü alan veya alması beklenen tüketiciyi,
r) Ocak: Bir fırın ve ocaktan oluşan ve gaz veya elektrikle çalışan cihazı,
s) Ortalama aydınlatma (Emiddle): Aspiratörün ışıklandırma sistemi tarafından pişirme
yüzeyi üzerinde sağlanan ve lux biriminde ölçülen ortalama aydınlatmasını,
ş) Pişirme alanı: Bir elektrikli ocağın, birden fazla sayıda aynı anda kullanılabilen pişirme kabının görünür bir şekilde işaretlenmemiş manyetik bir bölge tarafından ısıtılan bir bölümünü,
t) Pişirme bölgesi: Bir ocağın, bir seferde sadece tek bir pişirme kabını ısıtan ve görünür
şekilde işaretlenmiş olabilen en az 100 mm çapındaki bölümünü,
u) Pişirme sırasında otomatik çalışma modu: Pişirme sırasında vantilatör hava akışının,
örneğinin nem, sıcaklık gibi hususlarda, sensör veya sensörler aracılığıyla otomatik olarak
kontrol edildiği durumu,
ü) Ev tipi ocak: Bir elektrikli ocağı, gazlı ocağı veya karışımını,
v) Tam otomatik aspiratör: İçindeki hava akışı ve/veya diğer işlevlerin sensör veya sensörler ile otomatik olarak pişirme süresini de içerecek şekilde yirmi dört saat kontrol edildiği
aspiratörü,
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y) Taşınabilir fırın: Ankastre olarak tasarlanmamış olmak kaydıyla, 18 kilogramdan az
hacimdeki fırını,
z) Fanlı mod: Isıtılmış havayı ankastre vantilatör aracılığıyla fırının bölmesi içerisinde
dolaştıran modu,
aa) Yeniden devreye girme işlevi: Çalışma modu da dahil diğer modların işler duruma
gelmesini; uzaktan kumanda, iç sensörler, ana işlev de dahil ilave işlevleri başlatan kronometre
gibi uzaktan kumanda düğmesi aracılığıyla kolaylaştıran işlevi,
ifade eder.
Çevreye duyarlı tasarım gerekleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ev tipi fırınların, ev tipi ocakların ve ev
tipi aspiratörlerin çevreye duyarlı tasarım gerekleri bu Tebliğin Ek-I’inde belirtilmiştir.
(2) Çevreye duyarlı tasarım gereklerine uygunluğun ölçümü ve hesaplanmasına dair
hususlar bu Tebliğin Ek-II’sinde belirtilmiştir.
Uygunluk işareti
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünler, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye
Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtildiği şekilde, bu Tebliğin şartlarını karşıladıklarına dair CE işaretini taşımak zorundadır.
Uygunluk değerlendirme işlemi
MADDE 7 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemi, bu Tebliğ kapsamı ürünler açısından aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-IV’te açıklanan iç tasarım kontrol sistemi
veya Ek-V’te açıklanan yönetim sistemine göre yerine getirilir.
(2) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu
maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirmesi çerçevesinde, bu Tebliğ kapsamı ürünlere yönelik teknik dosyada Ek-II’de yer alan hesaplamaların birer örneği bulunur.
(3) Belirli model için teknik dosyasında yer alan bilgilerin, tasarım üzerinden veya eşdeğer cihazlardan çıkarım yapılarak, ya da her iki şekilde de hesaplandığı durumlarda, söz konusu hesaplamalar ve çıkarımların detayları, ya da her ikisi birden, yapılan hesaplamaların
doğrulanmasına yönelik imalatçı tarafından uygulanan testlerle birlikte teknik dosyada bulunur.
(4) İmalatçı veya ithalatçının eşdeğer modelleri piyasaya arz ettiği durumlarda, imalatçı
veya ithalatçı tarafından diğer tüm eşdeğer modellerin listesine de yer verilir.
Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü
MADDE 8 – (1) Ek-I’de yer alan gereklere uygunluğa dair piyasa gözetim ve denetimi
gerçekleştirilirken, Ek-III’te belirtilen doğrulama prosedürü uygulanır.
Karşılaştırmalı değerlendirmeler
MADDE 9 – (1) Halen piyasada mevcut en yüksek performanslı cihazlara ait örnek
karşılaştırmalı değerlendirmeler Ek-IV’te verilmiştir.
Zorunlu uygulamaya geçiş
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ek-I’de belirtilen enerji verimlilik endekslerine ve güç tüketimine dair yürürlük tarihleri saklı kalmak kaydıyla, ev tipi fırınların, ev tipi ocakların ve ev
tipi aspiratörlerin piyasaya arz edilmesi ve hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım
gereklerinin 1/7/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilmesi zorunludur.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
EV TİPİ FIRINLARIN VE ASPİRATÖRLERİN ENERJİ
ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ
(SGM-2015/8)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına
yönelik olarak, ev tipi fırınların ve ev tipi aspiratörlerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; evde kullanım amacı dışında satılmış olsa dahi, ocakla birleştirilenler dahil ev tipi fırınları ve ev tipi elektrikli aspiratörleri kapsar.
(2) Bu Tebliğ;
a) Elektrik veya gaz harici enerji kaynaklarını kullanan cihazları,
b) Mikrodalga işlevi sunan cihazları,
c) Küçük fırınları,
ç) Taşınabilir fırınları,
d) Isı muhafazalı fırınları,
e) Temel ısıtma işlevi olarak buharla ısıtılan fırınları,
f) Yalnızca üçüncü aileden gazlar olan propan ve bütan ile kullanılmak amacıyla tasarlanmış cihazları,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak,
b) Ev Tipi Fırınların ve Ev Tipi Aspiratörlerin Etiketlenmesine Dair Avrupa Birliğinin
(EU) 65/2014 sayılı Komisyon Tüzüğüne paralel olarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak
Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerli olup;
a) Aspiratör: Kontrol ettiği bir motor ile çalışan, kirli havayı bir ocağın üzerinden toplamak üzere tasarlanan veya buharı havalandırma kanalına çekmek için pişirme bölgesine,
ocaklara ve benzer pişirme ürünlerine monte edilmek amacıyla ters çekiş sistemi bulunan cihazı,
b) Aydınlatma verimliliği (LEhood): Ev tipi aspiratörün ışıklandırma sisteminin ortalama
aydınlatması ile lux/W cinsinden ifade edilen aydınlatma sistemi gücü arasındaki oranı,
c) Bilgi veya durum göstergesi: Cihaz hakkında saatler dahil süreklilik arz edecek şekilde bilgi veren veya durum belirten işlevini,
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ç) Bölme: Yiyeceğin hazırlanması sırasında ısının kontrol edilebildiği iç bölümü,
d) Çalışma modu: Fırın veya ocağın kullanım anındaki durumunu,
e) Çok sayıda bölmeli fırın: Her biri ayrı ayrı ısıtılan bir veya daha fazla bölmesi olan
fırını,
f) Döngü: Standart yükün, belirlenmiş şartlar altında fırının bölmesinde ısıtıldığı süreyi,
g) En iyi verimlilik noktası (BEP): Vantilatörün azami sıvı dinamiği verimliliği (FDEhood)
ile çalışma noktasını,
ğ) Eşdeğer model: Aynı üretici veya ithalatçı tarafından aynı teknik parametrelere sahip
olarak farklı bir ticari kod ile piyasaya arz edilmiş modeli,
h) Fanlı mod: Isıtılmış havayı ankastre vantilatör aracılığıyla fırının bölmesi içerisinde
dolaştıran modu,
ı) Hazır bekleme modu: Cihazın ana güç kaynağına bağlı bir şekildeyken yeniden devreye girmek üzere belirsiz bir süre boyunca güç kaynağından enerji girişini beklediği ve sadece
yeniden devreye girmeyi beklediğini ve/veya durum göstergesini belirttiği modu,
i) Isı kaynağı: Fırın veya ocağın ısıtılması amacıyla kullanılan ana enerji çeşidini,
j) Kapalı mod: Cihazın ana güç kaynağına bağlı olduğu, fakat herhangi bir işlev gerçekleştirmediği durumu, (Bu mod, aynı zamanda sadece 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT)’ne uygunluğu sağlayan işlevlerin yerine getirildiği durumu da kapsar.)
k) Konvansiyonel mod: Fırının, ısıtılmış havanın fırının bölmesi içerisindeki dolaşımını
sağlamak için sadece doğal ısı döngüsünü kullanan işlev modunu,
l) Küçük fırın: Her bölmesi 250 mm veya daha az en ve derinliğe, 120 mm veya daha
az yüksekliğe sahip olan fırını,
m) Mikrodalga ısıtma: Yiyeceği elektromanyetik enerji kullanarak ısıtmayı,
n) Nihai kullanıcı: Bir ürünü alan veya alması beklenen tüketiciyi,
o) Ocak: Gaz veya elektrikle çalışan bir fırın ve ocaktan oluşan cihazı,
ö) Pişirme sırasında otomatik çalışma modu: Pişirme sırasında vantilatör hava akışının,
örneğinin nemlilik, ısı gibi hususlarda, sensor veya sensörler aracılığıyla otomatik olarak kontrol edildiği durumu,
p) Satış noktası: Cihazların satış veya kiralama amacıyla sergilendiği ve/veya satıldığı
yeri,
r) Tam otomatik aspirator: İçindeki hava akışı ve/veya diğer işlevlerin sensor veya sensörler ile otomatik olarak pişirme süresini de içerecek şekilde yirmi dört saat kontrol edildiği
aspiratörü,
s) Taşınabilir fırın: Ankastre olarak tasarlanmamış olmak kaydıyla, 18 kilogramdan az
hacimdeki fırını,
ş) Yağı süzme verimliliği (GFEhood): Aspiratörün yağ filtrelerinde kalan yağın nispi
oranını,
t) Yeniden devreye girme işlevi: Çalışma modu da dahil diğer modların işler duruma
gelmesini; uzaktan kumanda, iç sensörler, ana işlev de dahil ilave işlevleri başlatan kronometre
gibi uzaktan kumanda düğmesi aracılığıyla kolaylaştıran işlevi
ifade eder.
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Ürünü piyasaya arz edenlerin yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri piyasaya arz edenler aşağıdaki hususların
yerine getirilmesini temin eder.
a) Ev tipi fırınların etiketleri, formları ve teknik dosyaları ile ilgili olarak;
1) Her bir ev tipi fırın için her bölmeye yönelik olarak şekli Ek-III’ ün 1 inci bölümünde
belirtilen basılı bir etiket temin etmek,
2) Piyasaya arz edilen ev tipi fırınların Ek-IV’ ün A bölümünde belirtilen ürün formuna
sahip olmasını sağlamak,
3) Bakanlığın talebi üzerine, Ek-V’ in A bölümünde belirtilen teknik dosyayı temin etmek,
4) Belirli bir modeldeki ev tipi fırına yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya fiyata
dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da söz konusu reklamda belirtmek,
5) Belirli bir modeldeki ev tipi fırına yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını da
belirtmek,
6) Ek-III’ ün 1 inci bölümünde belirtilen bilgileri içeren elektronik etiketi ev tipi fırın
modelinin her bir bölmesi için satıcılara temin etmek,
7) Ek-IV’ ün A bölümünde belirtilen elektronik ürün formunu her bir ev tipi fırın modeli
için satıcılara temin etmek.
b) Ev tipi aspiratörler ile ilgili olarak;
1) Her bir ev tipi aspiratör için şekli Ek-III’ ün 2 nci bölümünde belirtilen basılı bir
etiket temin etmek,
2) Piyasaya arz edilen ev tipi aspiratörlerin Ek-IV’ ün B bölümünde belirtilen ürün formuna sahip olmasını sağlamak,
3) Bakanlığın talebi üzerine, Ek-V’ in B bölümünde belirtilen teknik dosyayı temin etmek,
4) Belirli bir modeldeki ev tipi aspiratöre yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya
fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da sözkonusu reklamda belirtmek,
5) Belirli bir modeldeki ev tipi aspiratöre yönelik özel teknik parametreleri açıklayan
herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını
da belirtmek,
6) Ek-III’ ün 2 nci bölümünde belirtilen bilgileri içeren elektronik etiketi her bir ev tipi
aspiratör modeli için satıcılara temin etmek,
7) Ek-IV’ ün B bölümünde belirtilen elektronik ürün formunu her bir ev tipi aspiratör
modeli için satıcılara temin etmek.
c) Ev tipi fırınların bölmelerinin enerji verimlilik sınıflarını Ek-I’ in 1 inci bölümünde
ve Ek-II’nin 1 inci bölümünde belirtilen şekilde ve ev tipi aspiratörler için aşağıda belirtilen
referanslar çerçevesinde belirlemek:
1) Enerji verimliliği sınıfları için Ek-I’in 2(a) ve Ek-II’ sinin 2.1 maddesi,
2) Sıvı dinamiği enerji sınıfları için Ek-I’in 2(b) ve Ek-II’ sinin 2.2 maddesi,
3) Aydınlatma verimliliği sınıfları için Ek-I’in 2(c) ve Ek-II’ sinin 2.3 maddesi,
4) Yağ süzme verimliliği için Ek-I’in 2(d) ve Ek-II’ nin 2.4 maddesi.
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ç) 1/7/2015 tarihinden sonra piyasaya arz edilen ev tipi fırınların bölmelerinin etiketlerini Ek-II’nin 1 inci bölümünde belirtilen şekilde ve ev tipi aspiratörler için Ek-II’ nin 2 nci
bölümünde belirtilenler çerçevesinde ve aşağıda yer alan zamanlamaya uygun biçimde belirlemek:
1) 1/7/2015 tarihinden sonra piyasaya arz edilen A, B, C, D, E, F ve G sınıfı enerji verimliliğine sahip ev tipi aspiratörlerin etiketi Ek-III’ ün 2.1.1. inci bölümüne (Etiket 1) veya
piyasaya arz edenler tarafından uygun görüldüğü durumlarda, aynı ekin 2.1.2. nci bölümüne
(Etiket 2) uygun olacaktır.
2) 1/7/ 2016 tarihinden sonra piyasaya arz edilen A+, A, B, C, D, E ve F sınıfı enerji verimliliğine sahip ev tipi aspiratörlerin etiketi Ek-III’ ün 2.1.2. nci bölümüne (Etiket 2) veya piyasaya arz edenler tarafından uygun görüldüğü durumlarda, aynı ekin 2.1.3. üncü bölümüne
(Etiket 3) uygun olacaktır.
3) 1/7/ 2018 tarihinden sonra piyasaya arz edilen A++, A+, A, B, C, D ve E sınıfı enerji
verimliliğine sahip ev tipi aspiratörlerin etiketi Ek-III’ ün 2.1.3. üncü bölümüne (Etiket 3) veya
piyasaya arz edenler tarafından uygun görüldüğü durumlarda, aynı ekin 2.1.4. üncü bölümüne
(Etiket 4) uygun olacaktır.
4) 1/7/2020 tarihinden sonra piyasaya arz edilen A+++, A++, A+, A, B, C ve D sınıfı enerji
verimliliğine sahip ev tipi aspiratörlerin etiketi Ek-III’ün 2.1.4. üncü bölümüne (Etiket 4) uygun
olacaktır.
Satıcıların yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin satıcıları aşağıdaki hususların yerine getirilmesini temin eder.
a) Ev tipi fırınların etiketleri, formları ve teknik dosyaları ile ilgili olarak;
1) Satış noktasında sergilenen her bir fırının, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde cihazın dış ön yüzünde veya üstünde veya
cihazın yakınında ve açıkça görülebilir ve marka ve model numarası okunmaksızın ayırt edilebilir şekilde modele ait etiket taşımasını sağlamak,
2) Teklifin internet aracılığıyla yapıldığı durumlara yönelik olarak Ek-VII’yi uygulamak
kaydıyla, Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekilde nihai kullanıcının ürünü
görmesinin beklenemeyeceği yerlerde fırının satışa veya kiralamaya sunulduğu durumlarda,
sözkonusu ürünlerin pazarlamasını, piyasaya arz edenler tarafından Ek-VI’ nın A Bölümü de
belirtilen şekilde hazırlanmış bilgiler beraberinde yapmak,
3) Belirli bir modeldeki fırına yönelik herhangi bir şekilde ve ortamdaki uzaktan satış
ve pazarlama reklamının enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği
sınıfını da söz konusu reklamda belirtmek,
4) Belirli bir modeldeki fırına yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir
promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını belirtmek.
b) Ev tipi aspiratörler ile ilgili olarak;
1) Satış noktasında sergilenen her bir ev tipi aspiratörün, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) şıkkında belirtildiği şekilde cihazın dış ön yüzünde veya üstünde veya
cihazın yakınında ve açıkça görülebilir ve marka ve model numarası okunmaksızın ayırt edilebilir şekilde modele ait etiket taşımasını sağlamak,
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2) Teklifin internet aracılığıyla yapıldığı durumlara yönelik olarak Ek-VII’yi uygulamak
kaydıyla, Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekilde nihai kullanıcının ürünü
görmesinin beklenemeyeceği yerlerde ev tipi aspiratörün satışa veya kiralamaya sunulduğu
durumlarda, sözkonusu ürünlerin pazarlamasını, piyasaya arz edenler tarafından Ek-VI’nın
A Bölümünde belirtilen şekilde hazırlanmış bilgilerle beraber yapmak,
3) Belirli bir modeldeki aspiratöre yönelik herhangi bir şekilde ve ortamdaki uzaktan
satış ve pazarlama reklamının enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da söz konusu reklamda belirtmek,
4) Belirli bir modeldeki ev tipi aspiratöre yönelik özel teknik parametreleri açıklayan
herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını
belirtmek.
Ölçüm ve hesaplama yöntemleri
MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen bilgiler, kabul görmüş mevcut
teknolojiye uygun ölçüm yöntemleri dikkate alınmak suretiyle, güvenilir, doğru ve yenilenebilir
ölçüm yöntemleri kullanılarak temin edilir.
Piyasa gözetimi ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğde belirtilen gereklere uygunluğun piyasa gözetim ve denetimi gerçekleştirilirken, Ek-VIII’de yer alan prosedür uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9 – (1) 26/2/2003 tarihli ve 25032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev
Tipi Elektrikli Fırınların Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Zorunlu uygulamaya geçiş
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ev tipi fırınların ve ev tipi aspiratörlerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerinin,
1/7/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilmesi zorunludur. 1/7/2015 tarihine kadar 9 uncu maddede yer alan Tebliğ hükümleri uygulanabilir.
(2) 1/7/2015 tarihinden önce 9 uncu maddede belirtilen Tebliğe uygun olarak piyasaya
arz edilmiş olan ev tipi fırınlarda bu Tebliğe uygunluk aranmaz.
(3) 1/7/2015 tarihinden önce bu Tebliğe uygun olarak satış, kiralama ve taksitli satış
amacıyla piyasaya arz edilmiş olan ev tipi fırınların 9 uncu maddede belirtilen Tebliğe uygun
olduğu kabul edilir.
(4) Satıcılar 1/7/2015 tarihinden itibaren 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendini
bu hüküm kapsamına giren özel fırınlara uygulayabilirler.
(5) Satıcılar 1/7/2015 tarihinden itibaren 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendini
bu hüküm kapsamına giren özel aspiratörlere uygulayabilirler.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİC. LTD.
ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE
DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-08)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (MHG/2015-01)
MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Szutest
Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-08)’in ekinde yer alan ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/1/2014

28892
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE İÇERİĞİNE
YÖNELİK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; piyasaya nihai ürün olarak arz edilen bazı tüketici
ürünlerinde kullanılan ve bu Tebliğin ek-1’inde yer alan tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, piyasaya nihai ürün olarak arz edilen ve ek-1’de yer alan
tüketici ürünlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin
Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına
Dair Kanunda yer alan tanımlara ek olarak, bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Tehlikeli kimyasal: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme sistemine toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden en az birine sahip madde ve müstahzarları
ifade eder.
Sınırlamalar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin ek-1’inde yer alan tehlikeli kimyasalların kullanımı, karşılarında belirtilen ürünler ve bu ürünler için belirlenen kullanım limitleri itibari ile sınırlandırılmıştır.
Piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine
uygun olarak Bakanlık tarafından yapılır.
Yaptırım
MADDE 7 – (1) Bakanlıkça gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda bu Tebliğin ek-1’inde yer alan sınırlara uygun olmayan ürünlerin tespiti halinde Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9 – (1) 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı
Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin;
a) ek-1’inde yer alan tablonun 1 inci, 2 nci ve 3 üncü satırları yayımı tarihinde,
b) ek-1’inde yer alan tablonun diğer satırları 21/5/2015 tarihinde,
c) diğer hükümleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
14 Ocak 2015
ÇARŞAMBA
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Adana 5.Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2004/160
Karar No : 2005/1205
Nüfus Cüzdanında Sahtecilik suçundan sanık Hasan ve Hamdiye oğ.1973 doğ.lu Suriye
uyruklu İSMAİL HUSSEİN hakkında yapılan yargılama sonucunda tck.350/1-3,80 maddeleri
gereğince 1 Yıl 2 Ay hapis Cezasına karar verilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay
temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık İSMAİL HÜSSEİN'e tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebliğat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu
süre içerisinde Temyiz edilmediği taktirde kesinleşeceği ilan olunur.
11105

—— • ——



Sakarya 3.Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2012/721
Sakarya 3.Asliye Ceza Mahkemesince; Çek hesabı sahibi olan Biltaş İnş. Teks. Gıda
Kimya Pet. Ür. Nak. İc ve Dış Tic. Ltd. Şti ne isnat olunan "Karşılıksız Çek Keşide Etme" fiiline
ilişkin olarak 5941 sayılı Kanunun 6273 sayılı Kanunla Değişik 5/1 maddesi uyarınca
"Karşılıksızdır" işlemine tabi olan her bir çek yönünden failin temsilcili olduğu çek hesabı sahibi
bulunan tüzel kişilik hakkında ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABİ AÇMASININ
YASAKLANMASINA DAİR İDARİ YAPTIRIM UYGULAMASI YAPILMASINA,
Fail temsilcisi olduğu çek hesabı sahibi bulunan tüzel kişilik hakkında tatbik olunan "çek
düzenleme ve çek hesabı açma yasağı"na yönelik kararın 5941 sayılı Kanunun 5/8 maddesi
uyarınca Uyap ortamında TC. MERKEZ BANKASI NA BİLDİRİLMESİNE,
Katılanın kamu davasını bir vekille takip etmesi karşısında hüküm tarihinde yürürlükte
olan Avukatlık asgari ücret tarifesine göre vekilin sarfettiği emek ve mesai de gözetilmek
suretiyle takdiren belirlenilen 1200 TL. maktu vekalet ücretinin mahkum olan sanıktan tahsili ile
KATILANA ÖDENMESİNE,
Bozma öncesi yargılamaya dair sarf olunan 8 adet yazışma gideri 9,15 TL 12 adet çağrı
gideri 57,5 TL.'den oluşan 66.65 TL. masrafın CMK.nun 325/1 maddesi uyarınca mahkum olan
sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
Gerekçeli kararın sanığın dosyadaki adreslerine çıkarılan tebligatların tebliğ edilemeden
iade edildiğinden 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince 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 usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
11637

14/1/15

ÇARŞ
CAYMAZ
ORTASAYFA
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
İŞ MAKİNALARI LASTİK TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR
T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
İşletme Müdürlüğümüzdeki iş makinalarında kullanılmak üzere Lastik alım işi açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
: 2015/2104
1 - İdarenin
a) Adresi
: T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü
Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı
ÇAN/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700
c) Elektronik posta adresi
: clibilgiislem@tki.gov.tr
d) İnternet adresi
: www.cli.gov.tr.
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüzdeki iş makinalarında kullanılmak
üzere
1 - 8 ADET 23,5xR25 ebadında, iç lastiksiz (TUBELESS),
Radial Steel Cord, 185B/195A2 tip özelliklerinde lastik
temini işi.
b) Teslim yeri
: Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE
3 - İhalenin
a) İhale usulü
: Açık İhale
b) Yapılacağı yer
: Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu
c) Tarihi ve saati
: 26/01/2015 - 15.00
d) Dosya no
: 082-KÇLİ/2015-0005
4 - İhaleye ait dokümanlar;
- Çan’da
: Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE
- İzmir’de
: T.K.İ. İzmir Gümrük Şefliği, Erzene Mahallesi, 78. Sokak No: 3 Bornova/
İZMİR
- Ankara’da : T.K.İ. Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat: 11
Yenimahalle/ANKARA adreslerinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 TL karşılığı aynı
adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - Teklifler 26/01/2015, saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye
ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda Geçici Teminat vereceklerdir.
7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü
olmalıdır.
8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.
170/1-1
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VERİ MERKEZİ İÇİN MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM MALZEMESİ
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve
İnşaat Daire Başkanlığı ihtiyacı Veri Merkezine için muhtelif cins ve miktar donanım malzemesi
teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde
belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 22/01/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
213/1-1
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DÖRTLÜ KÖRÜKLÜ RULO LASTİĞİ İMALİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.
1 - Teşekkülün;
a) Adres
: AEL İşl. Müd. Çoğulhan Kasabası
Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b) Telefon ve faks numarası : (0344) 524 22 82 / 524 22 80
c) Elektronik Posta Adresi : ael@euas.gov.tr
2 - İhale konusu malın

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

1 - Dörtlü Körüklü
Rulo Lastiği İmali İşi

30.000
Adet

b) Teslim yeri
c) Teslim Tarihi

İhale
Kayıt No

Dosya No

Şartname
Bedeli

İhale Tarihi

2014/179712

TER-AEL-2014-0533

90,00-TL

11/02/2015

: AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı
: Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler
belirtecektir.
: Açık İhale Usulü.

d) İhale usulü
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: AEL İşletme Müd. İhale Salonu.
b) Tarihi ve Saati
: Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00
c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın alma Şube Müdürlüğü
4-1 - İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin
İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek
olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.
4.2 - Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini
- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913
Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin ve
vergi numarasının yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen
adresten temin edilebilir.
- EÜAŞ. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü. (Fak:0-344-5242280) Çoğulhan
Mahallesi Afşin/KAHRAMANMARAŞ
5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek
Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen
Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3(Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına
verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler
dikkate alınmaz.)
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel
Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.
227/1-1
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8 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:
Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu 8 Kalem Cihaz Alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak
hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi
uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015/931
1 - İdarenin
a) Adresi
: Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü MERKEZ/
ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: (364) 2192052 - Faks: (364) 2192054
c) Elektronik posta adresi
: bap@hitit.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 8 Kalem Cihaz (2 adet TUGASA-AKTİF (CORSTR) Uyumlu Küresel Konumlama Sistemi (GNSS),
6 adet Total Station, 1 adet Dijital Nivo, 10 adet
Nivo, 1 adet Çizgi Lazer, 30 adet Masaüstü
Bilgisayar, 1 adet Renkli A3 Yazıcı, 1 adet Plotter)
b) Teslim [yeri/yerleri]
: Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere
Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama
Bölümü/ÇORUM
c) Teslim [tarihi/tarihleri]
: İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten
itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası İhale Salonu
Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM
b) Tarihi ve saati
: 29.01.2015 Perşembe günü - Saat: 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat
Yeterlik Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren
belgeler.
4.3.2. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını ve teknik şartnameye cevaplarını
teklif dosyası içerisinde sunacaktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75,00 TL (Yetmiş Beş Türk Lirası)
karşılığı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
MERKEZ/ÇORUM adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale
dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak
isteyenler, posta masrafı dahil 90,00 TL (Doksan Türk Lirası) doküman bedelini Hitit Üniversitesi
Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum Şb. TR66 0001
2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği
adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya
yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı
iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih,
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
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8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine (29.01.2015 Perşembe günü Saat: 14:00) kadar Hitit
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi
ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü
MERKEZ/ÇORUM) İdareye teslim edilecek şekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer
eksikliklerden Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısım sayısı 8 (Sekiz)’dir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim
günüdür.
11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
174/1-1

—— • ——
PEKTİN ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 Kg. Pektin alımı kapalı zarf ile teklif
alma yoluyla ihale edilecektir.
2. İhale 22.01.2015 Perşembe günü saat 14.00 ’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı
salonunda yapılacaktır.
3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4. Nihai teklifler en geç 22.01.2015 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız
Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.
5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye
katılamazlar.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74
209/1-1

—————
EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR
1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 Çuval ekmeklik un alımı kapalı zarf
ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.
2. Nihai teklifler en geç 27.01.2015 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe,
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
5. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna alımı kapsamındadır.
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6. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye
katılamazlar.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA
Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

208/1-1

—— • ——
BASKILI VE BASKISIZ SHRINK SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan baskılı ve baskısız shrinkler ilanen ihale edilerek kapalı
zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL
adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 05.02.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel
Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri” zarfı 06.02.2015 saat 15:30’da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

249/1-1

—————
STRECH SUPER POWER SATIN ALINACAKTIR
1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan
Strech Süper Power idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak
suretiyle satın alınacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mh. Halk Cd. Esvapçı Sk. No:8 Üsküdar/İstanbul” adresindeki
İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 05.02.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel
Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 06.02.2015 günü saat 14:30’da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

250/1-1
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇLAR SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 505,00 TL. ile en çok 55.696,00 TL. arasında değişen; 21/01/2015
günü saat 16:00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 55,00 TL., en çok 5.570,00
TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı
ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 51 adet araç; Açık Artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme
Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD Yanı Gümrük Kompleksi/Van adresindeki ihale salonunda
22/01/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araçlar ve söz konusu ihale
hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) 223 40 26 - 1173 numaralı
telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van
Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
180/1-1

—— • ——

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN
ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 40,00 TL. ile en çok 35.400,00 TL. arasında değişen; 20/01/2015
günü saat: 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 4,00TL., en çok 3.540,00 TL.
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı
ayrı şartname eki listede gösterilen bebek arabası, kulaklık, saat, tablet bilgisayar, dijital kamera,
kokopit, çanta, takı eşyas, yat motoru, jeneratör, kompresör, güneş gözlüğü, müzik çalar,
televizyon, dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinası, ıpad, uçak koltuğu, trol teknesi, tekne, römork,
tekne vs. cinsi 34 (otuzdört)) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük
Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 21/01/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80)
numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı
Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
İlan olunur.
179/1-1
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MOTOR DEMONTE, PARÇA YIKAMA VE AMBALAJLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2015/1596
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72
2 - İhale konusu işin niteliği,
türü ve miktarı
: 65 adet DE 22000-33000 GM, 70 adet TLM 16 V 185
tipi Motor Demonte, Parça Yıkama ve Ambalajlama İşi,
teknik şartnamelere göre yaptırılacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 29/01/2015 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına
29/01/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
153/1-1

—— • ——

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 100 ADET ANTEN, BATARYA VE
ŞARJ ÜNİTESİ İLE BİRLİKTE EL TELSİZİ ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2015/468
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi
No:121/A 35220 Alsancak/İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi
: 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
d) İhalenin Görülebileceği
İnternet Adresi
: www.malzeme.tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu malın
adı ve miktarı
: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı Olan 100 Adet
Anten, Batarya ve Şarj Ünitesi İle Birlikte El Telsizi
Alınması İşi.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 26.01.2015 Pazartesi Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 150,00.-TL 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.
77/1-1
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ELEKTRİK PANOSU VE KONTROL ANAHTARLARI SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:
İşin Adı
: Grup 1 Elektrik panosu ve kontrol anahtarları 4734
sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan
Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015/398
Dosya no
: 1524001
1 - İDARENİN
:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2
67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - İHALE KONUSU MALIN :
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Grup 1 Elektrik panosu ve kontrol anahtarları: 3 kalem
b) Teslim yeri
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve İkmal Daire
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü
Tesellüm Şefliği Ambarı/ZONGULDAK
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günüdür.
3 - İHALENİN
:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın
Alma Dairesi Başkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No: 2 - ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 29.01.2015 Perşembe günü saat : 15:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. 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, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
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g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.2.1. Teklif edilecek malzemeler için, ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince
onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu
gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir.
Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex
sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça
tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (QAN veya Atex sertifikasını
düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex
sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak
sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web
adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife
eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex
sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 29.01.2015 Perşembe 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.
9 - 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.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır;
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
81/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İpek Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK KADRO İLANI
Üniversitemize; 2547 sayılı Kanun ve Üniversitemiz Senato Kararı kapsamında tam
zamanlı statüde Öğretim Üyeliği kadrosu için başvurular kabul edilecektir.

KADRO
FAKÜLTE

BÖLÜM

ÜNVAN

ADEDİ

AÇIKLAMA
•

Doktorasını

İngilizce

eğitim

veren bir üniversitede (tercihen
yurtdışında) psikoloji alanında
yapmış olmak,
•

İnsan ve
Toplum

Psikoloji

Bilimleri

Bölümü

Fakültesi

Öğretim
Üyesi

Psikoloji üzerine uluslararası
indexlerde taranan en az bir
tane yayın yapmış olmak,

1

(Yard. Doç.)

•

Lisans düzeyinde ders vermiş
olmak tercih sebebidir.

•

KPDS/YDS/ÜDS veya muadili
yabancı dil sınavlarından 80
puan ve üzeri bir puan almış
olmak.

Başvurularda İstenilen Belgeler:
Adayların başvuru dilekçesi, 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, erkek
adaylar için askerlik durumunu gösteren belge örneği, öğrenim durumlarını ve yabancı dil
seviyelerini gösterir belgeler, akademik özgeçmiş, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 4 (dört) dosya ve 4 (dört) CD halinde başvurmaları gerekmektedir.
Yabancı

ülkelerden

alınan

diplomaların

Üniversitelerarası

Kurulca

denkliğinin

onaylanmış olması ve bunun belgelendirilmesi şarttır.
Başvuru Süresi ve Adresi:
Başvuru süresi, ilan tarihinden (14/01/2015) itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular,
Rektörlüğümüze şahsen ya da İpek Üniversitesi Turan Güneş Bulvarı 648.cad 06550 Or-An,
Çankaya/ANKARA adresine posta yolu ile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik
belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru
tarihinde saat 17:00’e kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
248/1/1-1
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İpek Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize; 2547 sayılı Kanun ve Üniversitemiz Senato Kararı kapsamında tam
zamanlı statüde Öğretim Üyeliği kadrosu için başvurular kabul edilecektir.
KADRO
FAKÜLTE

BÖLÜM

ÜNVAN

ADEDİ

AÇIKLAMA
Doktorasını

Endüstriyel

Tasarım

veya Endüstri Ürünleri Tasarımı
alanlarında yapmış olmak,
Doktora eğitimini İngilizce eğitim
veren bir üniversitede tamamlamış
olmak,

Sanat ve
Tasarım
Fakültesi

Endüstri

Web of Knowledge tarafından

Öğretim

Ürünleri

Üyesi

Tasarımı

2

(Yrd. Doç.)

Bölümü

taranan

bilimsel

dergilerde

yayınlanan veya kabul durumunda
olan en az bir makaleye veya diğer
hakemli bilimsel dergilerde tam
metni basılmış en az iki ulusal
makaleye sahip olmak,
YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim
Kurulu’nca onaylanan yabancı dil
sınavlarından en az 75 veya dengi
puana sahip olmak.

Başvurularda İstenilen Belgeler:
Adayların başvuru dilekçesi, 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, erkek
adaylar için askerlik durumunu gösteren belge örneği, öğrenim durumlarını ve yabancı dil
seviyelerini gösterir belgeler, akademik özgeçmiş, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 4 (dört) dosya ve 4 (dört) CD halinde başvurmaları gerekmektedir.
Yabancı

ülkelerden

alınan

diplomaların

Üniversitelerarası

Kurulca

denkliğinin

onaylanmış olması ve bunun belgelendirilmesi şarttır.
Başvuru Süresi ve Adresi:
Başvuru süresi, ilan tarihinden (14/01/2015) itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular,
Rektörlüğümüze şahsen ya da İpek Üniversitesi Turan Güneş Bulvarı 648.cad 06550 Oran,
Çankaya/ANKARA adresine posta yolu ile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan veya
eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru
tarihinde saat 17:00’e kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
248/2/1-1
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

VII. Bölge Müdürlüğü Mersin
Şube Müdürlüğü

İl/İlçe

Mersin/Mezitli
0324 357 08 20-0324 357 08 23

Adresi

Yeni Mah. 33191 Sk. No: 31

Tel-Faks

Posta Kodu

32280

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Hedef Av Turizm Ltd. Şti.
Hürriyet Bulvarı Kültür Mahallesi Dilara

Adresi

Apt. Kat: 1 Da: 14 Antalya

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

Antalya Kurumlar Vergi Dairesi

Mükellefiyet No.

461 039 0277

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

Antalya Ticaret Odası
74763

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

(X) Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

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.
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Sayfa : 180

RESMÎ GAZETE

14 Ocak 2015 – Sayı : 29236

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

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.
214/1-1

14 Ocak 2015 – Sayı : 29236

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 181

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

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.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

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.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

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.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

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.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

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.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

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.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

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.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

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.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

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.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

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.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

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.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2015/7157
Karaman İli, Ermenek İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazası Nedeniyle
İşleri Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların Türkiye Halk Bankası Anonim
Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri
Birlikleri Merkez Birliğine Bağlı Bölge Birliklerine Ortak Olan Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle veya Doğrudan
Düşük Faizle Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları
Kapsamında Olan Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar
2015/7158
Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Kapsamında,
Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği
— İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği
— Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği
— Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik
— İstanbul Üniversitesi Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyoteknolojileri
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
TEBLİĞLER
— Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/5)
— Elektrikli Süpürgeler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
(SGM-2015/6)
— Ev Tipi Fırınlar, Ocaklar ve Aspiratörler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine
Dair Tebliğ (SGM-2015/7)
— Ev Tipi Fırınların ve Aspiratörlerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/8)
— Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış
Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-08)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2015-01)
— Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa
Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ
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
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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