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YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ İLE TARIMSAL ÜRETİCİ MERKEZ
BİRLİKLERİNİN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal
Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetme-
liğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tarımsal üretici birlikleri ile tarımsal üretici merkez
birliklerinin malî ve teknik olarak denetlenmesine, malî yönden denetim yapacak olan bağımsız
denetçi veya bağımsız denetim kuruluşlarının yapacağı denetim sonucunda hazırlayacakları
raporlara ilişkin usul ve esasları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bağımsız Denetim Yönetmeliği: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğini,
b) Bağımsız malî denetim: Kanunun 18 inci maddesi uyarınca, finansal tablo ve diğer

finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul
güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla de-
netim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter,
kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Denetlenen birlik: Kanuna göre kurulan ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ba-

ğımsız malî denetim yaptırmak zorunda olan tarımsal üretici birlikleri veya merkez birliklerini,
d) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
e) Genel Müdürlük Kontrolörler Başkanlığı: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kont-

rolörler Başkanlığını,
f) İl Müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
g) Kanun: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununu,
ğ) Teknik denetim: Merkez birliklerinin, Genel Müdürlükçe görevlendirilmiş uzman

personel tarafından Kanunda belirtilen görevleri doğrultusunda teknik yönden yapılan incele-
meyi, araştırmayı, rapor hazırlamayı ve yerine getirilmesi veya alınması gereken tedbirleri kap-
sayan denetimi,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte yer alan denetim ve muhasebeye ilişkin ifadeler aksi ifade edil-

medikçe Bağımsız Denetim Yönetmeliğindeki anlamları ile kullanılmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(1) Bağımsız malî denetim; bağımsız denetçiler veya bağımsız denetim kuruluşu ta-

rafından, denetlenen birliğin finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, Büyük ve Orta Boy
İşletmeler için Finansal Raporlama Standardına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul
güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla de-
netim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak birliğin
defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Bağımsız mali denetim yapacak bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim

kuruluşlarının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, birliklerin ve merkez birliklerinin ba-

ğımsız malî denetimi, bağımsız denetçiler veya bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapı-

lır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bağımsız malî denetim yaptıracak birlik

veya merkez birliği, bu Yönetmelik ve Bağımsız Denetim Yönetmeliğindeki hükümlere uygun

olarak bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşuyla bağımsız denetim sözleşmesi im-

zalar. Bağımsız malî denetim sözleşmesiyle ilgili diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Hesap dönemi içinde faaliyete geçen birlik veya merkez birlikleri, bağımsız malî de-

netim yaptırma yükümlülüğüne takip eden hesap döneminden itibaren dâhil olur. Faaliyete

yeni başlayan birliklerin veya merkez birliklerinin yapılan ilk bağımsız malî denetiminde faa-

liyete başlanıldığı hâlde denetlenmemiş dönem işlemleri de denetim kapsamına alınır.

b) Denetlenen birlik, genel kurula sunulacak bağımsız malî denetim raporunun hazır-

lanması için, yeni hesap döneminin başlamasından en az bir ay öncesine kadar bağımsız denetçi

ya da bağımsız denetim kuruluşlarından biriyle sözleşme imzalamak zorundadır. İmzalanan

bağımsız mali denetim sözleşmesinin bir örneği, birlikler tarafından İl Müdürlüğüne, merkez

birlikleri tarafından da Genel Müdürlüğe ve Bağımsız Denetim Yönetmeliği kapsamındaki bil-

dirim yükümlülüğü uyarınca denetimi üstlenenler tarafından Kamu Gözetimi Muhasebe ve

Denetim Standartları Kurumuna gönderilir.

c) Denetimi üstlenen; denetim sürecini olumlu veya olumsuz etkileyebilecek hususlarda

veya bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşu değişikliğinin nedenleriyle ilgili olarak

önceki dönemlerde denetimi üstlenenlerden bilgi talep edebilir. Önceki dönemlerde denetimi

üstlenenler, bu kapsamda kendilerinden talep edilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.

(2) Denetim sözleşmelerinde asgarî olarak aşağıdaki unsurların bulunması zorunludur:

a) Denetimin amacı, kapsamı ve dönemi ile varsa özel nedenleri.

b) Denetim konusu ve kıstası.

c) Tarafların sorumlulukları. 

ç) Denetimin Türkiye Denetim Standartlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütü-

leceği ve tamamlanacağı hususuna yer veren hüküm.

d) Denetimle ilgili olarak istenen her türlü kayıt, doküman ve diğer bilgilere sınırsız

bir şekilde erişimin sağlanacağına yer veren hüküm. 

e) Denetim ekibinde yer alan denetçilerin, yedekleri de dâhil olmak üzere isim ve un-

vanları, öngörülen çalışma süreleri ve her biri için uygun görülen ücret tutarının ayrıntılı dö-

kümü ile toplam denetim ücreti.

f) Sorumlu denetçi ve yedeğinin denetim raporunu bağımsız denetim kuruluşu adına

imzalamaya yetkili olduğuna ilişkin hüküm. 

g) Denetimin başlangıç ve bitiş tarihleri ile raporun teslim tarihi.

ğ) Mesleki sorumluluk sigortası yapılacağına ilişkin hüküm.
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h) Denetlenen birliğin, rapor tarihinden sonra ancak finansal tabloların veya yıllık faa-

liyet raporunun ilan tarihinden önce gerçekleşen ve bunları etkileyecek olaylardan denetçiyi

haberdar etmekle yükümlü olduğu.

ı) Sözleşmenin ancak ilgili mevzuat uyarınca feshedilebileceğine ilişkin hüküm.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer

alan “yeminli malî müşavirden” ibaresi “bağımsız denetçiden”, (e) bendindeki “yeminli malî

müşavir” ibaresi “bağımsız denetçi”, ikinci fıkrasındaki “yeminli malî müşavirler” ibaresi “ba-

ğımsız denetçi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen yasaklara, denetim ilke ve kurallarına

ve Türkiye Denetim Standartlarına uymayan veya düzenlenen raporların gerçeğe aykırı, eksik,

yanlış, yanıltıcı, taraflı olması hâlinde denetlenen birlik yönetim kurulunca Genel Müdürlüğe

bilgi verilmek suretiyle veya söz konusu durumun tespiti halinde Genel Müdürlükçe re’sen

tevsik edici evrakı ile birlikte, değerlendirilmek üzere Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Standartları Kurumuna bildirilir. Ayrıca durumun Kanun ve diğer ilgili mevzuat uyarınca suç

teşkil etmesi durumunda Genel Müdürlük savcılığa suç duyurusunda bulunur.

(2) Denetimi üstlenen ile bu Yönetmelik kapsamında denetim yaptırmak zorunda olan

denetlenen birlik tek taraflı ya da anlaşarak bağımsız denetim sözleşmesini feshedemez. Ancak

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası ve 29 uncu maddesinin

dördüncü fıkrasında belirtilen durumlarda, bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(3) Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası ve 29 uncu

maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen durumlarda ayrıca durumu Genel Müdürlüğe bildir-

mek kaydıyla bağımsız denetim sözleşmesi feshedilebilir. Bu durumda, denetimi üstlenenlerde

bulunan, denetlenen birliğe ait defter ve belgeler ile gerekli tüm bilgiler ve diğer evrak, söz-

leşme imzalanarak yerine geçecek olan bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşuna

devredilmek üzere birlikler için İl Müdürlüğüne, merkez birlikleri için ise Genel Müdürlüğe

verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Bağımsız malî denetim sonucunda düzenlenen bağımsız malî de-

netim raporları, denetçi tarafından denetlenenin yönetim kuruluna teslim edilir, faaliyet ve he-

sapların değerlendirilmesine katkı sağlamak üzere genel kurula sunulur. Ara dönemler itibarıyla

yapılan isteğe bağlı ya da özel bağımsız malî denetim sonucunda düzenlenen bağımsız malî

denetim raporları, denetimin bittiği tarihi takip eden 10 işgünü içinde, denetçi tarafından iadeli

taahhütlü mektupla gönderilir ya da elden teslim edilir. Teslimatın yapılacağı yer, birlikler için

İl Müdürlüğü, merkez birlikleri için Genel Müdürlük Kontrolörler Başkanlığıdır.

(2) Denetimi üstlenen tarafından yapılan denetimin geçerli olabilmesi için bu Yönet-

melikte belirtilen ilke, usul, esaslar ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmış olması zorunludur.

Bağımsız mali denetimde konusu suç teşkil etmeyen ancak düzeltilmesi veya giderilmesi iste-

nen hususların yerine getirilip getirilmediğinin takibi denetleyen tarafından yapılır ve yapılması

istenen husus ile neticesi birlikler için İl Müdürlüğüne, merkez birlikleri için Genel Müdürlük

Kontrolörler Başkanlığına bildirilir. İl Müdürlüğü tarafından birliklere ait zorunlu bağımsız

mali denetim raporlarında suç teşkil eden fiiller görülmesi halinde, bu fiilleri açıklayan ön in-

celeme raporu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenerek ilgili bağımsız malî denetim raporu ve

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                   5 Ocak 2018 – Sayı : 30292



belgeleriyle birlikte Genel Müdürlük Kontrolörler Başkanlığına gönderilir. Bunlar, Genel Mü-

dürlük Kontrolörler Başkanlığı tarafından değerlendirme veya denetime tabi tutularak netice-

sine göre Genel Müdürlük tarafından işlem tesis edilir.

(3) Bağımsız malî denetim raporu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları

Kurumu tarafından belirlenen ilke ve standartlara uygun hazırlanır. Bununla birlikte raporun

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor bölümünde aşağıdaki hususlara

mutlaka yer verilir: 

a) Bağımsız malî denetim raporunda denetlenen birliğin kâr/zarar durumu nedenleriyle

birlikte ortaya konur. Eğer zarar varsa zararın sebepleri ile ilgili görüşlere yer verilmesi, birliğin

borçları ve aldıysa kredi ödemelerine ilişkin bilgilerin yer alması gerekir.

b) Genel kurul ve denetleme kurulu tarafından gerekli görülen konulara bağımsız malî

denetim raporunda yer verilmesi zorunludur.

c) Yasal muhasebe defterlerinin açılış ve kapanış tasdiklerini yapan noterin ismi, tasdik

tarih ve sayıları bağımsız malî denetim raporunda belirtilir. Tasdiklerin süresinde ya da hiç

yaptırılmamış olması durumunda, bu husus da ayrıca belirtilir.

(4) Genel Müdürlük, bağımsız malî denetim raporunun Mevzuattan Kaynaklanan Diğer

Yükümlülüklere İlişkin Rapor bölümünde yer verilecek hususlarda değişiklik yapmaya yetki-

lidir.

(5) Bağımsız malî denetim raporu, bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşu

adına imzalamaya yetkili ve bağımsız denetim sözleşmesinde ismi geçen sorumlu denetçi ta-

rafından imzalanması ile kesinleşir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, Tarımsal Üretici

Birlikleri Kanunu ve Kamu Gözetimi,  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Eski sözleşmelerin durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden

önce bağımsız denetçi yetkisini haiz yeminli malî müşavirler veya bağımsız denetim kuruluşları

ile yapılan sözleşmeler, bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde bu mad-

deyi ihdas eden Yönetmeliğe göre yenilenmesi şartı ile geçerlidir.

(2) Birinci fıkrada belirlenen süre içinde bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğe göre ye-

nilenmeyen veya bağımsız denetim siciline kayıtlı olmayan yeminli mali müşavirler ile yapılan

sözleşmeler geçersizdir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/5/2007 26509

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/7/2012 28343
2- 24/5/2015 29365
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Işık Üniversitesinden: 
IŞIK ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Işık Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, aka-

demik organları ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Işık Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, idari ve

akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali konularına ilişkin hükümleri
kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teş-
kilatı Kanununun ek 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Başkan vekili: Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan vekilini,
c) Dekan: Işık Üniversitesinin fakülte dekanlarını,
ç) Enstitü Müdürü: Işık Üniversitesi enstitü müdürlerini,
d) Genel Sekreter: Işık Üniversitesi Genel Sekreterini,
e) Kurucu Vakıf: Feyziye Mektepleri Vakfını,
f) Mütevelli Heyeti: Işık Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) Senato: Işık Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Rektör: Işık Üniversitesi Rektörünü,
h) Üniversite: Işık Üniversitesini,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Işık Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
j) Yüksekokul Müdürü: Işık Üniversitesi yüksekokul müdürlerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyeti
MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyeti, Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniver-

sitenin tüzel kişiliğini temsil eder.
(2) Üniversitenin temsil yetkisinin devri, kapsamı ve sınırları ile süresi Mütevelli He-

yetinin kararı üzerine imza sirküleri belirlenir.
Mütevelli Heyetinin oluşumu
MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyeti, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından,

31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurum-
ları Yönetmeliğinde öngörülen şart ve niteliklere uygun olarak dört yıl için seçilen oniki kişi
ve biri Rektör olmak üzere onüç kişiden oluşur. Mütevelli Heyeti üyelerinde, devlet memuru
olabilme ve yükseköğretim görmüş olma şartları aranır. Görev süresi biten üye yeniden seçi-
lebilir. Seçilen veya ayrılan başkan ve üyeler YÖK’e en geç bir ay içinde bildirilir.
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(2) Rektör, Mütevelli Heyetinin tabii üyesi olup, Mütevelli Heyeti Başkanlığına seçi-
lemez ve kendisi ile ilgili konulardaki toplantılara katılamaz.

(3) Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve
sıhri hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. Vakıf
üniversiteleri rektörü dışındaki üniversite mensupları Mütevelli Heyetinde görev alamaz. Dev-
let üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları üniversitesinden gerekli iznin alınmış ol-
ması kaydı ile Mütevelli Heyetinde görev alabilirler.

(4) Mütevelli Heyeti üyeliği fahridir. Ancak, Mütevelli Heyetinin belirlediği esaslara
göre Başkan ve üyelerine toplantıya katılma huzur hakkı ve yol masrafı verilebilir. Verilecek
miktar bir yılda oniki defayı geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanu-
nun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Baş-
kan ve Mütevelli Heyeti üyelerine bunun dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapı-
lamaz. Mütevelli Heyeti üyelerinin sürelerinin bitmesi ya da başka nedenle ayrılması halinde,
yerine Kurucu Vakıf tarafından dört yıl için yeni üye seçilir. Mütevelli Heyeti üyelerinin birinin
görev süresi bitmeden görevden alınabilmesi, Kurucu Vakıf Başkanı ve Vakıf Yönetim Kuru-
lunun seçtiği birer üye ve Mütevelli Heyetinin seçtiği bir üyeden oluşan üç kişilik komisyonun
görüşü alınarak, Vakıf Yönetim Kurulunun üye tam sayısının 2/3’ünün çoğunluk kararı ile
mümkündür.

Mütevelli Heyetinin toplanması ve kararı
MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyeti, ayda en az bir defa toplanır ve kararlar alır.
(2) Mütevelli Heyeti, üye sayısının çoğunluğu ile ayda en az bir defa toplanır; katılan-

ların çoğunluğu ile karar alır; oyların eşitliği durumunda, Başkanın kullandığı oy yününde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mütevelli Heyeti toplantılarının raportörlüğünü Genel Sekreter yapar. Mütevelli
Heyeti, kendi üyelerinden birini de raportör olarak görevlendirebilir.

(4) Mütevelli Heyeti kararları, usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak Başkan
ve üyeler tarafından imzalanır.

Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyetinin görevleri şunlardır:
a) En yüksek karar organı olarak Üniversite iş ve işlemlerini karara bağlamak,
b) Rektör atanma şartlarını taşıyan kişiyi Rektör adayı olarak belirleyerek YÖK’e sun-

mak,
c) Üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma katkısına yönelik olarak çalışmalarını ve

yönetimini sağlayan stratejisini, prensip, politika ve planları biçimlendirmek ve saptamak, uy-
gulamaları takip etmek,

ç) Akademik özgürlüğün araştırma, öğretim ve topluma katkıda var olmasını sağlamak,
d) Üniversitenin geliştirilmesi yönünde hedefleri belirlemek ve bunlara uygun gerekli

yatırımları planlamak ve uygulamak,
e) Üniversitede akademik birimler ve programlar kurulmasına, birleştirilmesine veya

kapatılmasına ilişkin YÖK’e sunulacak Senato önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve mev-
cutların faaliyetlerini izlemek ve denetlemek,

f) Akademik ve idari personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,
g) Üniversitenin bütçesini hazırlamak, kabul etmek ve bütçenin uygulanmasını izlemek

ve denetlemek,
ğ) Üniversite yetkili kurullarınca Üniversiteye alınması önerilecek öğrenci sayılarını

ve öğrenci kontenjanlarını belirleyerek YÖK’e sunmak,
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h) Öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti ile öğrencilerden alınacak diğer ücretleri tespit
etmek ve bunların ödeme şekillerini belirlemek,

ı) Üniversiteye ait taşınır ve taşınmaz malların kontrol ve yönetimini, yeni kaynak ya-
ratılması veya teminat karşılığı kaynak teminini gözetmek ve gerekirse karar vermek,

i) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer tüm per-
sonelin sözleşmelerini yapmak, öğretim elemanlarının atamalarını onaylamak, idari personelin
terfilerini ve görevden alınmaları hususunda karar vermek,

j) Üniversitenin verimli çalışabilmesini sağlamak amacıyla gerekli düzenleyici işlem-
lerin taslaklarını inceleyerek karara bağlamak,

k) Üniversitenin çeşitli organları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde nihai kararı
vermek,

l) Üniversite ile işbirliği yapacak diğer üniversite ve kuruluşlarla olan ilişkileri belirle-
mek, Üniversitenin yurt içi ve dışı diğer yükseköğretim kurumları ile yapılacak ve YÖK’ün
onayına sunulacak işbirliği protokollerini değerlendirmek,

m) Akademik çalışmaların en üst düzeyde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
n) Akademik yönden en üst düzeydeki öğretim elemanlarının belirlenmesini, seçimini

ve atanmasını, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarında aranan niteliklere
ek olarak, belirlediği diğer şartlara göre yapmak,

o) Üniversite bünyesinde daimi veya geçici kurullar kurmak,
ö) 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yürütmek.
(2) Mütevelli Heyeti, Üniversitenin temsili dâhil, görev ve yetkilerinin bir kısmını uy-

gun gördüğü ölçü ve süre ile Rektöre devredebilir.
(3) Mütevelli Heyeti, mali konularda ve bütçenin uygulanmasında yetkili olmak üzere

uygun göreceği şekilde ve başkanının Mütevelli Heyeti üyeleri arasından olması kaydıyla bir
başkan ve iki üyeden oluşan bütçe ve mali yürütme kurulu oluşturabilir.

Başkan, başkan vekilleri ve görevleri
MADDE 9 – (1) Mütevelli Heyeti, üyeleri arasından dört yıl için bir Başkan; Başkan

da,  aynı süre için iki başkan vekili seçer. Başkan vekillerinin görev süresi Başkanın görevinin
sona ermesiyle birlikte sona erer. Süreleri biten Başkan ve başkan vekilleri yeniden seçilebi-
lirler. Başkan, yokluğunda başkan vekillerinden birini yerine vekil olarak görevlendirir.

(2) Mütevelli Heyetini Başkan temsil eder.
Danışma Kurulu
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin dünyadaki gelişmeler çerçevesinde

hedeflerinin belirlenmesi ve ülke içinde ve dışında tanıtılması için Mütevelli Heyetine tavsi-
yelerde bulunan bir kuruldur.

(2) Danışma Kurulu en az 20, en fazla 120 üyeden oluşur. Başkan ve Mütevelli Heyeti
üyeleri, Kurucu Vakfın mevcut ve eski yönetim kurulu üyeleri ile halen görev yapan Mütevelli
Heyeti üyeleri Danışma Kurulunun tabii üyesidirler.

(3) Danışma Kurulu üyeleri, ağırlıklı olarak Mütevelli Heyetinde görev yapmış üyeler
veya Üniversite ya da Işık Liseleri mezunları arasından olacak şekilde ve ayrıca yurt içinde ve
dışında alanlarında temayüz etmiş bilim adamları, yöneticiler ve Üniversitenin amacının ger-
çekleştirilmesine yardımcı olmuş ve olacak diğer kişiler arasından Mütevelli Heyeti tarafından
4 yıl için seçilir.

(4) Başkan, Danışma Kurulu toplantılarına Başkanlık eder. Başkan, gerekirse toplantı
başkanlığını bir üyeye bırakabilir.

(5) Toplantı nisabı olarak herhangi bir çoğunluk aranmaz. Kurul yılda en az bir defa
toplanır. Üyelere, toplantılara katılma masrafları dışında bir ücret veya huzur hakkı ödenmez.
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Başkanlık Divanı ve görevleri
MADDE 11 – (1) Başkanlık Divanı, Başkanın başkanlığında başkan vekilleri, Rektör

ve Genel Sekreterden oluşur. Görev süresi, Başkanın görev süresi ile sınırlıdır.
(2) Başkanlık Divanı, Başkanın vereceği diğer görevleri yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Organlar, Öğretim Elemanları ve Genel Sekreter

Senato
MADDE 12 – (1) Senato, Üniversitenin akademik organı olup, Rektörün başkanlığında,

rektör yardımcıları, dekanlar, her fakültenin fakülte kurulunca üç yıl için seçtiği birer öğretim
üyesi, Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.

(2) Senato, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki
defa olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü de toplantıya
çağırır.

(3) Senatonun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.
Senatonun görevleri
MADDE 13 – (1) Senatonun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları

hakkında karar almak,
b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırla-

mak veya görüş bildirmek, Mütevelli Heyetinin onayına sunup yürürlüğe girmesini sağlamak,
c) Üniversitenin yıllık eğitim ve öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara

bağlamak,
ç) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve fakülte kurullarının

bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
d) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına

yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
e) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,
f) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesinde Üniversite öğrenci konseyi başkanının

toplantılara katılmasını sağlamak,
g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Üniversite Yönetim Kurulu
MADDE 14 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu, Üniversitenin idari organıdır. Rektörün

başkanlığında dekanlardan, Üniversiteye bağlı değişik birim ve alanları temsil edecek şekilde
Senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

(2) Rektör, gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yar-
dımcıları, oy hakkı olmaksızın Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(3) Üniversite Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.
Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen

plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,
b) Faaliyet, plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birim-

lerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi
önerileri ile birlikte Mütevelli Heyetine sunmak,

c) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,
ç) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları

inceleyerek kesin karara bağlamak,
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d) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesinde Üniversite öğrenci konseyi başkanının
toplantılara katılmasını sağlamak,

e) Üst Disiplin Kurulu olarak görev yapmak,
f) İlgili mevzuatla ve Mütevelli Heyeti tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Rektörün atanması
MADDE 16 – (1) Mütevelli Heyeti, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre, Rektör

atanma şartlarını taşıyan kişiyi Rektör adayı olarak seçer ve YÖK’e teklif eder. İlgili mevzuata
göre Rektör ataması yapılır.

(2) Rektörün görev süresi dört yıldır. Süresi dolan Rektör, aynı usulle yeniden atanabilir.
(3) Mütevelli Heyeti, yeni Rektör seçilinceye kadar eski Rektörün görevine vekâleten

devam etmesine veya Rektör atanma şartlarını taşıyan tam zamanlı Üniversite öğretim üyesinin
Rektörlük görevini vekâleten yürütmesine karar verir. Görevin vekâleten yürütülmesi duru-
munda Rektörlüğe vekâlet edecek kişi ile ilgili YÖK’ün olumlu görüşü alınır.

(4) Rektörlük makamı boşaldığı takdirde hemen veya görev başında bulunan Rektörün
süresinin bitimine en az üç ay kala Başkan, Rektör arama komitesi oluşturur. Bu komite, gerekli
araştırmaları yaptıktan sonra Rektör adaylarını tercih sırasına göre Başkana bildirir. Görev ba-
şındaki Rektörün yeniden aday olarak gösterilmesi mümkündür. Başkan, Rektör arama komi-
tesinin  görüşünü de belirterek, kendisince uygun görülen aday veya adayları Mütevelli Heye-
tine sunar. Mevzuata göre Rektör atanma şartlarını taşıyan ve Başkan tarafından önerilen Rektör
adayı veya Rektör adaylarından biri Mütevelli Heyetince Rektör adayı olarak seçilir. Seçilen
aday, ilgili mevzuata göre Rektör olarak atanır.

Rektörün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 17 – (1) Rektör; Üniversitenin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kul-

lanılmasında ve geliştirilmesinde, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin planlanıp yürü-
tülmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında ve güvenlik önlemlerinin
alınmasında, bilimsel ve idari gözetim ve olağan denetim hazırlığının yapılması ile bu görev-
lerin alt birimlere aktarılmasında, Mütevelli Heyetine karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Rektörün görevleri şunlardır:
a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının, Mütevelli

Heyetinin ve Üniversite kurullarının kararlarını uygulamak,
b) Üniversitenin stratejik planını, bütçesini ve akademik kadro ihtiyaçlarını Üniversite

Senatosu ile Yönetim Kurulunun önerilerini alarak hazırlamak ve Mütevelli Heyetinin onayına
sunmak,

c) Üniversitenin yatırım programlarını ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve Üni-
versite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mü-
tevelli Heyetine sunmak,

ç) Üniversitenin her türlü ayni ve nakdi mal varlığını eğitim ve öğretim amacına yönelik
kullanılmasına sağlamak,

d) Mütevelli Heyet ile Üniversite birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,
e) Üniversiteye bağlı tüm birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
f) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve Başkanın gerekli gördüğü dönemlerde Üniversi-

tenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Mütevelli Heyetine
bilgi vermek, yazılı rapor hazırlamak,

g) Mütevelli Heyetin onayladığı yatırım programlarını, bütçe ve diğer mali uygulama-
ları Mütevelli Heyet Başkanının denetiminde yürütmek,

ğ) Üniversite ile ilgili tüm gelişmeleri ve sorunları Mütevelli Heyetine sunmak,
h) Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen görevler ile Mü-

tevelli Heyeti tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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(3) Rektör, Mütevelli Heyetinin kabul ettiği bütçe sınırları içinde Üniversitenin harcama
yetkilisidir. Tahakkuk amirleri Rektör tarafından tayin edilir. Harcama yetkisi ile tahakkuk yet-
kisi ve bu yetkilerin kapsamına ilişkin usul ve esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Rektör yardımcıları ve görevleri
MADDE 18 – (1) Rektöre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu

ve aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişi Rektör yardımcısı olarak, Rektörün önerisi üze-
rine Mütevelli Heyeti tarafından atanır. Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi
de sona erer. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil olarak bı-
rakır.

(2) Rektör yardımcıları, Rektörün verdiği görevleri yürütür.
Dekan
MADDE 19 – (1) Dekan, fakültenin ve fakülteye bağlı birimlerin temsilcisi ve yöne-

ticisidir. Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyeti ta-
rafından ilgili mevzuata göre üç yıl süre ile atanır. Süresi biten Dekan, aynı usulle yeniden ata-
nabilir.

(2) Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, fakültenin kadrolu öğretim
üyeleri arasından, en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekanın görevde bulunmadığı
zamanlarda kendisine dekan yardımcılarından biri vekâlet eder.

Dekanın görevleri
MADDE 20 – (1) Dekanın görevleri şunlardır:
a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurulunun kararlarını uygulamak ve fa-

külte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hak-

kında Rektöre rapor vermek,
c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektör-
lüğe sunmak,

ç) Fakültenin birimleri ve personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sür-
dürmek,

d) İlgili mevzuat uyarınca kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Fakülte kurulu
MADDE 21 – (1) Fakülte Kurulu; dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin

başkanları ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin
kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim
üyesinden oluşur.

(2) Fakülte Kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.
(3) Dekan, gerekli gördüğü hallerde Fakülte Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya

çağırır.
Fakülte kurulunun görevleri
MADDE 22 – (1) Fakülte Kurulu, akademik bir organdır. Fakülte Kurulunun görevleri

şunlardır:
a) Fakültenin eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faali-

yetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim ve öğretim takvimini kararlaştırmak,
b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
c) Öğrencilerle ilgili konularda fakülte öğrenci temsilcisinin toplantıya katılmasını sağ-

lamak,
ç) İlgili mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yapmak.
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Fakülte yönetim kurulu
MADDE 23 – (1) Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında Fakülte Kurulunun

üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.
(2) Fakülte yönetim kurulu, dekanın çağrısı üzerine toplanır. Fakülte yönetim kurulu

gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim ve öğretim koordinatörlükleri kurabilir
ve bunların görevlerini düzenler.

Fakülte yönetim kurulunun görevleri
MADDE 24 – (1) Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ

olup, aşağıdaki görevleri yapar:
a) Fakülte Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım

etmek,
b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını

sağlamak,
c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
ç) Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,
d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim ve öğretim ve sınav-

lara ait işlemleri hakkında karar vermek,
e) Öğrencilerle ilgili konularda fakülte öğrenci temsilcisinin toplantıya katılmasını sağ-

lamak,
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Enstitü, organları ve görevleri
MADDE 25 – (1) Enstitü, lisansüstü eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama

yapan birimdir.
(2) Enstitünün organları; enstitü müdürü, enstitü yönetim kurulu ve enstitü kurulundan

oluşur. Bunlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Enstitü müdürüne ilişkin esaslar şunlardır:
1) Enstitü müdürü, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ve Müte-

velli Heyeti tarafından ilgili mevzuata göre üç yıl süre ile atanır. Süresi biten müdür aynı usulle
yeniden atanabilir.

2) Müdür, enstitüde görevli, aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı
en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer.

3) Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcıların görevi de sona erer.

4) Müdür yardımcılarından biri gerekli hallerde Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev-
den ayrılması veya görev süresinin dolması halinde, müdür aynı usulle yeniden atanabilir.

5) Müdür, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından
yerine getirir.

b) Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki ana bilim
dalı başkanlarından oluşur.

c) Enstitü yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdür tarafın-
dan gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşur.

ç) Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fa-
külte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.

Yüksekokullar, organları ve görevleri
MADDE 26 – (1) Yüksekokullar; önlisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe

yönelik eğitim ve öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokullar her biri
ayrı bir eğitim ve öğretim programı yürüten bölümlerden veya programlardan oluşur.
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(2) Yüksekokulların organları şunlardır:
a) Yüksekokul müdürü,
b) Yüksekokul kurulu,
c) Yüksekokul yönetim kurulu,
(3) Yüksekokulların organlarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksekokul müdürü, Rektör tarafından önerilir ve Mütevelli Heyeti tarafından ilgili

mevzuata göre üç yıl süre ile atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Yüksekokul müdürü,
okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısını
seçer. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Yüksekokul Müdürünün
görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer. Yüksekokul Müdürüne vekâlet etme
veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul
müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine
getirir.

b) Yüksekokul kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okuldaki bölüm,
anabilim veya ana sanat dalı başkanlarından oluşur.

c) Yüksekokul yönetim kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdü-
rün göstereceği altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğre-
tim üyesi veya üç öğretim görevlisinden oluşur.

(4) Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla Fakülte
Kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.

Bölüm başkanı ve görevleri
MADDE 27 – (1) Fakülte veya yüksekokullardaki bölümler, bölüm başkanları tarafın-

dan yönetilir. Bölüm başkanı, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bölümün
öğretim üyeleri arasından fakültelerde dekan tarafından, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda mü-
dürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten bölüm başkanı tekrar
atanabilir.

(2) Bölüm başkanı, görevde bulunamayacağı süreler için, öğretim üyelerinden birini
vekil olarak bırakır. Bölüm başkanının herhangi bir nedenle altı aydan fazla görevi başında bu-
lunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı
atanır.

(3) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim ve öğretim ve araştırmalarından ve
bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Uygulama ve araştırma merkezleri
MADDE 28 – (1) Üniversitede eğitim ve öğretimin desteklenmesi ve özellik arz eden

bilim alanlarında araştırma ve yayın yapmak üzere YÖK’ün onayı ile uygulama ve araştırma
merkezleri kurulabilir.

Öğretim elemanları
MADDE 29 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar

ve öğretim yardımcılarından oluşur.
(2) Tam zamanlı olarak çalışan akademik personelden profesörler, doçentler, yardımcı

doçentler ve diğer öğretim elemanları ile en az bir yıl süreli sözleşme yapılır.
(3) Öğretim elemanlarının atanmaları ve terfilerinde, Devlet yükseköğretim kurumla-

rındaki öğretim elemanlarının atanmalarında aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar Senato
tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyeti kararı ile uygulanır.

(4) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri
yapar.
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(5) Üniversitede görev alacak olan öğretim elemanlarının görevlendirme, atanma ve
yükselme esasları, 2547 sayılı Kanunda Devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabi-
dir.

(6) Akademik ve idari personelin çalışma süreleri, aylık, ücret ve diğer idari ve mali
özlük hakları bakımından ise 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.
Akademik ve idari personelin 4857 sayılı Kanundan doğan hakları ve izin hakları Senatoca
belirlenir.

Genel Sekreter
MADDE 30 – (1) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın

çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreterlik en çok iki genel sekreter yardım-
cısından ve bağlı idari birimlerden oluşur.

(2) Genel Sekreterin ve yardımcılarının atanması ve görevden alınması Rektörün önerisi
ve Mütevelli Heyetinin kararı ile olur. Genel Sekretere bağlı birimlerden daire başkanlarının
atanması Genel Sekreterin önerisi, Rektörün uygun bulması ve Mütevelli Heyetinin kararı ile
olur.

Genel Sekreterin görevleri
MADDE 31 – (1) Genel Sekreterin başlıca görevleri şunlardır:
a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde

çalışmasını sağlamak,
b) Senato ile Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarında oylamaya katılmaksızın rapor-

törlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını
sağlamak,

c) Senato ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere
iletmek,

ç) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride
bulunmak,

d) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
e) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
f) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
g) Başkan ve Rektör tarafından verilecek diğer idari görevleri yapmak,
ğ) 2547 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
Üniversite idari teşkilatı
MADDE 32 – (1) Üniversite idari teşkilatı, yükseköğretim mevzuatına uyarlı olarak

Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan teşkilat yapısına uygun birimlerden oluşur ve bu birim-
lerin kadro, ücret, iş süreçleri, görev ve sorumlulukları ile yetkilerine ilişkin usul ve esaslar
Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Gelir kaynakları
MADDE 33 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Öğrencilerden alınacak ücretler,
b) Üniversitenin iştirak, yatırım ve işletmelerinden elde edilecek gelirler,
c) Araştırma-geliştirme ve danışmanlık projelerinden elde edilecek gelirler,
ç) Üniversite dışına verilecek danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler,
d) Devlet bütçesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan ödeme ve yardımlar,
e) Kurucu Vakıfça yapılacak bağış ve yardımlar,
f) Bağışlar, vasiyetler, kira ve diğer gelirler.
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(2) Üniversite, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini bir yükseköğretim kurumu
olarak devam ettirdiği sürece, gelirleri, geçici olarak dahi hiçbir suretle, Kurucu Vakıf mame-
lekine veya hesaplarına intikal edemez.

Araştırma ve geliştirme, proje ve danışmanlık hizmetleri ve bu hizmetlerin gelirleri
MADDE 34 – (1) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce Üniversite

ve bağlı birimlerinden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler Üniversite
Yönetim Kurulunca belirlenecek,  Mütevelli Heyeti tarafından karara bağlanan esaslara göre
yapılır.

(2) Araştırma ve geliştirme, proje ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin gelen teklifler,
Rektör tarafından oluşturulacak proje değerlendirme komitesi tarafından incelenir, değerlen-
dirilir ve proje yöneticisi seçilir. Değerlendirme yapılırken projenin Üniversiteye sağlayacağı
yarar, eğitim ve araştırmalara katkı, gelir gibi unsurlar da göz önüne alınır. Araştırma ve geliş-
tirme, proje ve danışmanlık hizmet teklifleri Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetince ka-
rara bağlanır.

(3) Tam zamanlı öğretim üyelerinin Üniversite dışında danışmanlık yapması Üniversite
Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Rektörlükçe verilecek izne bağlıdır. Bu kapsamda yapılan
çalışmalar Üniversitede sürdürülmüş sayılır. Bu madde kapsamında alınan her türlü ücret Üni-
versiteye gelir kaydedilir.

(4) Üniversitenin eğitim ve araştırma projelerinin bulunması, seçilmesi, öğretim ele-
manlarının danışmanlık yapmaları, proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler
ile Üniversitede tam zamanlı görevli personelin projeler veya danışmanlık hizmetlerinden elde
edecekleri gelirlerden ne ölçüde yararlandırılacakları ve telif haklarından öğretim elemanlarının
yararlandırılmaları konusunda uygulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir, Mütevelli He-
yetinin kararı ile uygulanır.

Mal varlığı
MADDE 35 – (1) Üniversitenin bağış ve diğer şekillerde iktisap edecekleri taşınmaz

mallar, tapuda Üniversite tüzel kişiliği adına tescil edilir.
(2) Üniversitenin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde ilgili mevzuat hükümleri uygu-

lanır.
Kaynakların kullanımı
MADDE 36 – (1) Üniversitenin inşaat ve her çeşit alım, satım, ihale ve kiralama iş-

lerinde, 28/5/2015 tarihli ve 29369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Işık Üniversitesi
Satınalma ve İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yük-
seköğretim Kurulu, Mütevelli Heyeti ve Mütevelli Heyeti tarafından uygun bulunan Senato
kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38 – (1) 26/10/1996 tarihli ve 22799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fev-

ziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Kuruluş ve İşleyiş Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baş-

kanı yürütür.
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İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma

şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Rumeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,

e) Rektörlük: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Senato: İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; uzaktan eğitim kapsamında iletişim, internet ve bilgi

teknolojilerine dayalı olarak eğitim, koordinasyon, planlama, araştırma ve uygulama faaliyet-

lerini yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin başlıca faaliyet alanları şunlardır:

a) İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak Üniversitede yürütülen ön lisans, lisans

tamamlama, lisans, yüksek lisans, doktora ve sürekli eğitim dâhil ders, kurs, seminer, konferans,
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sertifika programı gibi tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan,

program, eşgüdüm ve uygulama faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

b) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine ya-

yılmasını sağlamak suretiyle verimliliği artırmak ve bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak.

c) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanaklarını kullanarak eğitimin

etkinliğini artırmak.

ç) Eğitim-öğretim olanaklarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversi-

teler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve

yardımlaşmayı kolaylaştırmak, bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve is-

teklerine yardımcı olmak.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.

e) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.

f) Üniversitede uzaktan eğitime ilişkin etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi için her türlü

idari, teknik ve akademik tedbirleri almak.

g) Uzaktan eğitim hakkındaki birikimi diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, uzaktan

eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli veya yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, sü-

reli/süresiz yayınlar yapmak.

ğ) Üniversite içi ve dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içe-

riklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak, gerekli

koordinasyonları sağlamak.

h) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca ka-

rarlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; bilgisayar, yazılım, elektronik veya telekomünikasyon mü-

hendisliği alanında lisansüstü eğitim almış Üniversitenin personeli arasından, Mütevelli Heyeti

tarafından dört yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden gö-

revlendirilebilir.

(2) Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı öğre-

tim elemanları veya lisansüstü eğitim almış Üniversite personeli arasından iki kişiyi dört yıl

süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder.

(3) Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği işleri yürütür.

(4) Müdür yardımcıları, Merkezin etkin ve verimli olarak işletilmesi konusunda Müdüre

karşı sorumludur.
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(5) Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilmesini Rektöre teklif ede-

bilir.

(6) Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini, yardımcısı

da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini süre kısıtlaması olmaksızın vekil olarak bı-

rakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve

geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli

önlemleri almak, yönlendirme ve denetlemeleri yapmak,

d) Merkezin, Üniversitenin ve diğer yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari bi-

rimleriyle koordinasyonunu sağlamak,

e) Merkezin araştırma, uygulama, denetim, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle

ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

f) Merkezin çalışma alanında yapılan ve Merkezin rol ve işlevleri ile ilgili tüm ulusal

ve uluslararası etkinliklere katılmak,

g) Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak,

ğ) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek,

h) İhtiyaç hallerinde Üniversite bünyesindeki ya da dışındaki diğer resmi veya özel ku-

rum ve kuruluşlardan, belirlenecek alanlarda ilgili bilim adamı, araştırmacı, uzman, eğitimci,

idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak,

ı) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt

içi ve yurt dışında görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak,

i) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, perso-

nelin görev ve sorumluluklarını etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat

hükümlerine göre sürdürülmesini denetlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ve diğer üniversite-

lerden lisansüstü eğitim almış kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından

görevlendirilen iki üye ile Müdür ve yardımcıları olmak üzere beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar gö-

revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni

bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kez olağan olarak, ge-

rekli hallerde ise olağanüstü toplanır.

(4) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplan-

tılarda çekimser ve vekâleten oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy

yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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(5) Ardı ardına iki defa veya bir yılda üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan

üyenin kurul üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre

sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-

larındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

almak,

d) 2547 sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konularında uzman akademik personel ile Merke-

zin faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve bilgisine başvurulabilecek

kişiler arasından Müdür tarafından belirlenecek en az beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar gö-

revlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, yenileri belirlenir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile olağan, Müdür gerekli gör-

düğü takdirde ise olağanüstü toplanır.

(4) Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

b) Merkezin uzun vadeli planları ve yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirmek,

c) Merkezin genel strateji ve politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak,

ç) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak,

d) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için, farklı faaliyetleri yürüt-

mek ve verimliliği artırmaya yönelik olarak ihtiyaca göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kuru-

lunun kararı ile çalışma grupları ve uygulama birimleri oluşturulabilir.

(2) Çalışma grupları ve uygulama birimlerinin görevleri, görev süreleri ve üyeleri Yö-

netim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacının karşılan-

masına ilişkin usuller şunlardır:

a) 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından yapılacak görev-

lendirmeler.
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b) Müdürün teklifi ve Rektörün uygun görüşü üzerine Mütevelli Heyeti onayı ile

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılacak sözleşmeli personel.

(2) Merkezde, ihtiyaç duyulan durumlarda lisans ve lisansüstü öğrenciler, 2547 sayılı

Kanunun 46 ncı maddesine göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.

(3) Gerekli görüldüğü durumlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapılan ku-

rum ve kuruluşlardan personel desteği alınabilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyet alanı kapsamında yürütülen işler için talep edilecek

her türlü alet, araç, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Gelir kaynakları

MADDE 17 – (1) Merkezin gelir kaynakları şunlardır:

a) Üniversite bütçesinden ayrılacak ödenekler,

b) Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

c) Her türlü yardım ve bağışlar,

ç) Diğer gelirler.

Giderler

MADDE 18 – (1) Merkezin giderleri şunlardır:

a) Faaliyet konularının uygulanması ve gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler,

b) Yönetim ve personel giderleri,

c) Yönetim Kurulunun kararı ile yapılacak diğer faaliyetlerin giderleri.

Harcamalar

MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Mütevelli

Heyeti Başkanı bu yetkisini Müdüre devredebilir.

(2) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin

birinci fıkrasının (a) bendine göre şartlı bağış yapılması halinde, bağışta bulunulan kısımla

ilgili harcamalar, Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan şartlı bağış sözleşmesine göre yapı-

lır.

Sertifikalı etkinlikler

MADDE 20 – (1) Merkez, oluşan ihtiyaç ve talepler doğrultusunda sertifikalı eğitim

programları, kurs ve seminerler düzenleyebilir.

(2) Sertifikalı etkinliklerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulu tara-

fından belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ile ilgili mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Mütevelli Heyeti

ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER
Adalet Bakanlığından:

2018 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi

Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uz-
laştırmacılara ödenecek meblâğ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca uzlaştırma-

cılara ödenecek meblağı kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü mad-

desi ile 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi
hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Uzlaştırma ücretinin sınırları
MADDE 4 – (1) Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya

suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını de-
ğerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuş-
mazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak bu Tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında
belirlenir.

(2) Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde uzlaştırma ücreti bu kişilere
ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir.

Uzlaştırma ücretinin ödenmesi
MADDE 5 – (1) Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif

aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü
hâlinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makûl süre içinde
uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.

Uzlaştırmacı giderleri
MADDE 6 – (1) Uzlaştırmacı tarafından zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere yapılan

masraflar, bu Tarifenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt ben-
dinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde ayrıca ödenir.

Uygulanacak tarife
MADDE 7 – (1) Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı

tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.
Tarife
MADDE 8 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek uzlaştırmacı ücretleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 114-171 TL,
b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;
1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 342-456 TL,
2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 456-570 TL,
3) 6-10 kişinin uzlaştırılması durumunda 570-684 TL,
4) 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 684-798 TL,
c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;
1) 2-3 kişinin taraf olması durumunda 171-228 TL,
2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 228-285 TL,
3) 6-10 kişinin taraf olması durumunda 285-342 TL,
4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 342-399 TL
arasında ücret ödenir.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/12)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 6/4/2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1) ile başlatılan ve

10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta

Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonu-

cunda alınan kararı içermektedir.

Karar

MADDE 2 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 4011.10,

4011.20, 4011.70.00.00.00, 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 Gümrük Tarife Pozisyon-

larında yer alan ürünün ithalatında korunma önlemi uygulanmasına yönelik re’sen başlatılan

soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/13)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 1/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7) gereğince İran İslam

Cumhuriyeti menşeli çerçevesiz cam aynaların ithalatında uygulanmakta olan korunma önle-

mine ilişkin olarak 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yapılan değer-

lendirme sonucunda alınan kararı içermektedir.

Karar

MADDE 2 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 7009.91 Gümrük

Tarife Pozisyonunda yer alan “çerçevesiz cam aynalar”ın İran İslam Cumhuriyeti menşeli olan-

larının ithalatında 1/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Ko-

runma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7) gereğince uygulanmakta olan korunma

önleminin yürürlükten kaldırılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
BİLGİ SİSTEMLERİ BAĞIMSIZ DENETİM TEBLİĞİ

(III-62.2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2 nci maddede sayılan Kurum, Kuruluş ve Ortak-

lıkların bilgi sistemlerinin bağımsız denetimi ile bu faaliyette bulunacak bağımsız denetim ku-
ruluşlarının yetkilendirilmesine ve denetim sonuçlarının raporlanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, aşağıdaki Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların bilgi sistemle-

rinin bağımsız denetiminde uygulanır:
a) Borsa İstanbul A.Ş.,
b) Borsalar ve piyasa işleticileri ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri,
c) Emeklilik yatırım fonları,
ç) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.,
d) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., 
e) Portföy saklayıcısı kuruluşlar,
f) Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.,
g) Sermaye piyasası kurumları,
ğ) Halka açık ortaklıklar,
h) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, 
ı) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği.
(2) Birinci fıkrada sayılan Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklardan, 6/12/2012 tarihli ve 6362

sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 136 ncı maddesi uyarınca banka ve sigorta şirketleri ile
21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
uyarınca finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin bilgi sistemlerinin kendi özel
mevzuatlarında belirlenen ilkeler çerçevesinde denetlenmesi, bu Tebliğde öngörülen yüküm-
lülüklerin yerine getirilmesi hükmündedir. Söz konusu Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar, kendi
özel mevzuatlarına aykırı olmamak kaydıyla bilgi sistemleri bağımsız denetimi raporlarının
Kurul’a sunulmasında bu Tebliğ hükümlerine tabidirler.

(3) Bilgi sistemleri bağımsız denetimi, Kurul tarafından sermaye piyasasında bilgi sis-
temleri bağımsız denetimi yapmakla yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından
gerçekleştirilir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6362 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin ikinci fıkrası,

72 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (h) bentlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) BDS: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yü-

rürlüğe konulmuş olan Türkiye Denetim Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,
b) Bilgi sistemleri denetçisi: Yetkili kuruluş tarafından görevlendirilmiş ve 15 inci mad-

dede belirtilen unvanlarına yer verilen denetçileri,
c) BSY Tebliği: Kurul’un VII-128.9 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği’ni,
ç) Kanun: 6362 sayılı Kanunu,
d) KGK: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
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e) Kontrol: Bilgi sistemleri süreçleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen ve iş hedeflerinin
gerçekleştirilmesi, istenmeyen olayların engellenmesi, belirlenmesi ve düzeltilmesine ilişkin
yeterli derecede güvenceyi oluşturmayı hedefleyen politikalar, prosedürler, uygulamalar ve or-
ganizasyonel yapıların tamamını,

f) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
g) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar: 2 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan kurum,

kuruluş ve ortaklıkları,
ğ) Seri:X No:22 Tebliği: 12/6/2006 tarih ve 26196 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Seri:X No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında
Tebliğini,

h) Sermaye Piyasası Kurumları: Kanunun 35 inci maddesinde sayılan kurumları,
ı) Yetkili kuruluş: Sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetimi faaliyetinde

bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Faaliyetlerine İlişkin Genel Esaslar

Bilgi sistemleri bağımsız denetiminin amacı ve kapsamı
MADDE 5 – (1) Bilgi sistemleri bağımsız denetimi, bilgi sistemleri yönetimi ve işletimi

kapsamında yer alan faaliyet, yazılım ve donanım gibi bilgi sistemi unsurları ile bu sistem dâ-
hilinde tesis edilen kontrollerin BSY Tebliğinde düzenlenen bilgi sistemleri yönetim ilkeleri
doğrultusunda değerlendirilmesi sonucunda görüş oluşturulması ve rapora bağlanması aşama-
larından oluşan süreçtir.

(2) Bilgi sistemleri bağımsız denetiminin temel amacı denetlenen Kurum, Kuruluş ve
Ortaklıkların bilgi sistemlerinin ve bu sisteme ilişkin iç kontrollerinin BSY Tebliğinde düzen-
lenen bilgi sistemleri yönetim ilkeleri doğrultusunda uyumluluk, etkinlik ve yeterliliği hakkında
görüş oluşturulmasıdır.

(3) Bilgi sistemleri denetçisi, bilgi sistemleri kapsamında inceleyeceği sistem, faaliyet
ve kontrol mekanizmalarını, risk odaklı bir bakış açısıyla ve önemlilik kriterini esas alarak ya-
zılı bir plan dahilinde belirler. Bununla birlikte bilgi sistemleri denetçisi, önemlilik kriteri çer-
çevesinde belirlediği denetimlerin kapsamının, bu Tebliğ kapsamında oluşturacağı denetim gö-
rüşüne makul güvence sağlamak için yeterli denetim kanıtı elde edecek şekilde olmasını temin
eder.

Önemlilik ve denetim riski
MADDE 6 – (1) Önemlilik, mesleki bilgi ve tecrübeye dayalı bir mütalaa konusu olup;

kontrol zayıflıkları sonucu ortaya çıkan ya da çıkabilecek hataların, ihmallerin, prosedürlere
aykırılıkların ve hukuka aykırı fiillerin, denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların finansal
verilerini raporlamalarına, güvenli ve kesintisiz hizmet sağlamalarına olan ya da olabilecek et-
kisinin değerlendirilmesidir.

(2) Bilgi sistemleri bağımsız denetiminde önemlilik kavramı, denetimin planlanması,
gerekli alanlarda yoğunlaştırılması, bulguların değerlendirilmesi ve raporlanması için kullanı-
labilir. Başta finansal veriler olmak üzere denetlenen açısından hassasiyet arz eden verilerin
bütünlüğü, tutarlılığı, güvenilirliği, gereken durumlarda gizliliği ve faaliyetlerin sürekliliği
önemlilik kavramı kapsamında dikkate alınması gereken temel unsurlardır.

(3) Finansal raporları etkileyen kontrollerin değerlendirilmesinde, süreç veya sistem
tarafından yürütülen finansal işlemin değeri, işlem sıklığı gibi öğeler kullanılırken, finansal iş-
lemlere ilişkin olmayan kontrollerin değerlendirilmesinde ise iş sürecinin kritikliği, sistem ve
operasyonların maliyeti, hataların muhtemel sonuçlarının büyüklüğü, bir zaman aralığında ger-
çekleşen işlem/sorgu sayısı, tutulan dosyaların ve üretilen raporların niteliği, zamanlaması ve
kapsamı, hizmet seviyesi anlaşmalarının gerekleri ve ceza maddelerindeki para cezası tutarları
gibi öğeler kullanılır.
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(4) Denetim riski, bilgi sistemleri denetçisinin aşağıdaki risklere bağlı olarak doğru gö-
rüş vermemesi olasılığıdır:

a) Yapısal risk: Kontrolün olmaması nedeniyle, en azından kayda değer olan bir kontrol
eksikliğinin var olması riskini ifade eder.

b) Kontrol riski: Kontrolün layıkıyla çalışmaması sebebiyle, en azından kayda değer
olan bir kontrol eksikliğini önleyememesi, ortaya çıkaramaması veya zamanında düzelteme-
mesi riskini ifade eder.

c) Tespit riski: Bilgi sistemleri denetçisinin, denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların
bilgi sistemlerinde yer alan en azından kayda değer olan bir kontrol eksikliğini ortaya çıkara-
maması riskini ifade eder. 

(5) Önemli veya kayda değer kontrol eksikliği riski: Denetlenen Kurum, Kuruluş ve
Ortaklıkların bilgi sistemlerinde en azından kayda değer olan bir kontrol eksikliğinin bulunması
riskini ifade eder. Önemli ya da kayda değer kontrol eksikliği riski, yapısal risk ve kontrol ris-
kinden kaynaklanır.

(6) Bilgi sistemleri denetçisi, denetim riskini makul düzeye indirebilmek için, önemli
veya kayda değer kontrol eksikliği riskinin yüksek olduğu alanlarda tespit riskini düşürecek
şekilde uygun denetim tekniklerini kullanır.

Kriterler
MADDE 7 – (1) Bilgi sistemleri denetçisi, incelemeleri neticesinde ulaştığı tespitlere

konu kontrol zayıflıkları ve eksikliklerini önemlilik kavramına göre tasnif etmede aşağıda be-
lirtilen kriterleri kullanır:

a) Kontrol zayıflığı: Bir kontrolün tasarımının veya işletilmesinin, hataları zamanında
önleme ve tespit etmeye olanak sağlamaması durumudur.

i) Tasarımdaki kontrol eksikliği, bir kontrol hedefinin gerçekleşmesini sağlayacak kont-
rolün bulunmaması ya da var olan bir kontrolün tasarlandığı şekilde çalışıyor olsa bile tasarı-
mındaki hatalardan dolayı kendisinden beklenen kontrol hedefini gerçekleştirememesi duru-
mudur.

ii) İşletimdeki kontrol eksikliği, düzgün tasarlanmış bir kontrolün tasarlandığı şekilde
çalışmaması ya da kontrolü gerçekleştiren personelin, kontrolün etkin bir şekilde yerine geti-
rilmesi için gerekli yetki ve yeterliliğe sahip olmaması durumudur.

b) Kayda değer kontrol eksikliği: Denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların verile-
rinin bütünlüğünün, tutarlılığının, güvenilirliğinin ve gereken durumlarda gizliliğinin sağlan-
masına, faaliyetlerinin devamlılığının teminine olumsuz etki yapması muhtemel bir kontrol
zayıflığı veya birkaç kontrol zayıflığının bir araya gelmesi sonucu oluşan önemsiz sayılama-
yacak eksiklik olarak tanımlanır. Denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların finansal verile-
rinin güvenilir bir şekilde genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olarak kayde-
dilmesi, kayıtların yetkilendirilmesi, işlenmesi veya raporlanması sırasında oluşan hataların ve
ihmallerin önlenmesine olumsuz etki yapması muhtemel eksiklikler de bu kapsamda değer-
lendirilir.

c) Önemli kontrol eksikliği: Denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların dönemsel
olarak yaptığı finansal raporlamalarda önemli bir yanlışlığın önlenmesini veya düzeltilmesini
engelleyecek veya denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların bünyesinde yürütülen faali-
yetlere ilişkin bilgilerin bütünlüğünün ve tutarlılığının, güvenilirliğinin, devamlılığının ve ge-
reken durumlarda gizliliğinin sağlanmasına önemli olumsuz etki yapması kuvvetle muhtemel
bir veya birkaç kontrol zayıflığının bir araya gelmesidir.

Etkinlik, yeterlilik ve uyumluluk
MADDE 8 – (1) Bir kontrolün tasarımının etkin olarak kabul edilebilmesi için, tasa-

rımdaki kontrol eksikliğinin bu kontrol bünyesinde bulunmaması veya bulunsa dahi önemli
kontrol eksikliğine sebebiyet vermemesi gerekir.
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(2) Bir kontrolün işletiminin etkin olarak kabul edilebilmesi için, işletimdeki kontrol
eksikliğinin bu kontrol bünyesinde bulunmaması veya bulunsa dahi önemli kontrol eksikliğine
sebebiyet vermemesi gerekir.

(3) Bilgi sistemleri kontrollerinin yeterli olması, önemlilik ilkesi çerçevesinde denetime
tabi tutulan tüm kontrollerin tasarımlarının etkin olduğunu ve bu kontrollerin iş hedefleri çer-
çevesinde kendilerinden beklenen sonucu üretebilecek ve maruz kalınabilecek riskleri telafi
edebilecek şekilde tasarlandıklarını ifade eder.

(4) Bilgi sistemleri kontrollerinin etkin olması, önemlilik ilkesi çerçevesinde denetime
tabi tutulan tüm kontrollerin işletimlerinin etkin olduğunu ve bu kontrollerin, kendilerinden
beklenen işlevleri ve kontrol hedeflerini yerine getirdiklerini ifade eder.

(5) Bir kontrolün uyumlu sayılabilmesi için kontrole ilişkin Kanun ve bu Kanuna isti-
naden yayımlanan alt düzenlemeler ve talimatlarda yer alan hususların ve yükümlülüklerin ta-
mamının karşılanması gerekir. Bilgi sistemleri kontrollerinin uyumlu olması, önemlilik ilkesi
çerçevesinde denetime tâbi tutulan tüm kontrollerin uyumlu olduğunu ifade eder.

Bilgi sistemleri bağımsız denetimi ile bağımsız denetimin ilişkisi
MADDE 9 – (1) Bağımsız denetim ile bilgi sistemleri bağımsız denetimi, birbirlerinin

kapsam ve sonucunu etkileyecek hususlar ihtiva etmeleri nedeni ile etkileşimli bir yaklaşım
içinde planlanır ve uygulanır.

(2) Bilgi sistemleri denetçisi, bilgi sistemleri bağımsız denetiminin kapsamını belirler-
ken ve bu kapsamdaki çalışmalarını yürütürken; denetim görüşünü destekleyecek düzeyde ye-
terli denetim kanıtı elde edilmesinin yanı sıra, bağımsız denetime ilişkin denetim riski değer-
lendirmelerini desteklemek için de denetim kanıtı elde edilmesini gözetir.

(3) Bilgi sistemleri bağımsız denetimine ilişkin görüşün “şartlı”, ”olumsuz” ya da “gö-
rüş bildirmekten kaçınma” şeklinde olması durumunda; görüş ve görüşe esas teşkil eden tes-
pitler bağımsız denetçiye yazılı olarak iletilir. Bu husustaki sorumluluk Kurum, Kuruluş ve
Ortaklıkların yönetim kuruluna aittir.

(4) Bağımsız denetçi tarafından, bağımsız denetim çalışmalarında kullanılmak üzere
bilgi sistemleri ve denetimine ilişkin talep edilen bilgi ve belgelerin, bilgi sistemleri denetçisi
tarafından bağımsız denetçiye iletilmesi esastır.

İç kontrol ve iç denetim sistemine ilişkin değerlendirme
MADDE 10 – (1) Bilgi sistemleri denetçisinin bilgi sistemleri kontrolleriyle sınırlı ol-

mak üzere denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların iç kontrol ve iç denetim sistemleri bün-
yesinde önemlilik kriteri çerçevesinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin olarak BDS 315 İşletme
ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi Standardı ile
BDS 610 İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması Standardında yer alan hükümler kıyasen uy-
gulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları

Yetkilendirilecek kuruluşlarda aranan şartlar
MADDE 11 – (1) Bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapmak üzere yetkilendirilecek

bağımsız denetim kuruluşlarının;
a) Sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşlar listesinde yer alması,
b) Bilgi sistemleri bağımsız denetimi faaliyetlerini yürütecek düzeyde yeterli sayı ve

nitelikte bilgi sistemleri denetçisi istihdam etmesi,
c) Yeterli teknik donanım, belge ve kayıt düzenine sahip olması,
şarttır.
Bilgi sistemleri denetçisine ilişkin şartlar
MADDE 12 – (1) Bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapmak üzere görevlendirilecek

denetçi yardımcısı dışında kalan denetçilerin;
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a) Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisans Belgesi veya Bilgi Sistemleri Denetim ve
Kontrol Birliği (ISACA) tarafından verilen Bilgi Sistemleri Denetçisi Sertifikasına (CISA)  sa-
hip olmaları,

b) Bilgi sistemleri bağımsız denetimi için yeterli mesleki bilgi ve 15 inci maddede be-
lirtilen mesleki tecrübeye sahip olmaları,

c) Müflis olmamaları,  yüz kızartıcı ve bilişim alanındaki bir suçtan mahkûm bulun-
mamaları,

ç) Sermaye piyasası mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetim veya bilgi
sistemleri bağımsız denetim yapma yetkisi iptal edilmiş olan kuruluşlarda yetki iptaline neden
olan bağımsız denetim faaliyetlerinde sorumluluklarının tespit edilip bağımsız denetim faali-
yetinde bulunmaktan sürekli olarak yasaklanmamış ve bağımsız denetim faaliyetinde bulun-
ması süreli olarak yasaklananların ise yasaklarının süresi sonunda Kurulca kaldırılmış olması,

d) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği
iptal edilmiş kuruluşlarda iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,

e) Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kanuna muhalefetten dolayı hakla-
rında verilmiş mahkûmiyet kararının bulunmaması,

f) Türkiye'de yerleşik olmaları,
g) İlgili mevzuat çerçevesinde sermaye piyasalarında işlem yapmalarının yasaklanmış

olmaması,
ğ) Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları,
şarttır.
(2) Bilgi sistemleri denetçi yardımcılarının birinci fıkranın (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve

(ğ) bentlerinde sayılan koşullara sahip olmaları ve 4 yıllık lisans mezunu olmaları zorunludur.
Kurula başvuru ve yetkilendirme
MADDE 13 – (1) Sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetimi faaliyetle-

rinde bulunmak isteyen bağımsız denetim kuruluşları aşağıda yazılı hususları içeren bilgi ve
belgeler ile Kurul’a başvururlar:

a) Bilgi sistemleri bağımsız denetiminde görev alacak bilgi sistemleri denetçilerinin
mesleki tecrübelerini, lisans belgelerini, denetimle ilgili aldıkları eğitimleri, varsa katılmış ol-
duğu denetim çalışmaları ve bu çalışmalarda almış oldukları görevleri de içeren ayrıntılı öz-
geçmişleri, ikametgah adresine, adli sicil kaydının bulunmadığına, müflis olunmadığına ve
mesleki faaliyetler dışında ticari hiçbir işle uğraşılmadığına ilişkin beyan, lisans ve/veya li-
sansüstü eğitimlerine ilişkin diplomalarının/mezuniyet belgelerinin birer örneği,

b) Bilgi sistemleri ve bilgi bağımsız sistemleri denetimine ilişkin aldığı veya verdiği
eğitimlere ilişkin belgelerin birer örneği,

c) Bilgi sistemleri bağımsız denetimlerinde görevlendirilecek denetim kadrosunun un-
van bazında dağılımına ilişkin liste,

ç) Bilgi sistemleri bağımsız denetimi faaliyeti sırasında bağımsızlıklarının ortadan kalk-
ması durumunda verilen denetim hizmetinden çekileceğini taahhüt etmesine yönelik yazılı
taahhüt belgesi,

d) Donanım, belge ve kayıt düzenine ilişkin bilgi ve belgeler,
e) Merkezi yurtdışında bulunan bir başka şirket ile hukuki bir bağlantının bulunması

durumunda söz konusu şirket ile yapılan sözleşmenin bir örneği,
f) Bilgi sistemleri bağımsız denetiminden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla

mesleki sorumluluk sigortası yaptırılacağına ilişkin beyan.
(2) Sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapma yetkisi almak üzere

başvuruda bulunan bağımsız denetim kuruluşlarının birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeler
kapsamında değerlendirilerek mesleki ve teknik açıdan yeterliliklerinin tespitine yönelik olarak
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Kurul tarafından yerinde incelemede bulunulması neticesinde, faaliyet konularını yürütebilecek
yeterliliğe sahip oldukları kanaatine varılması halinde, söz konusu bağımsız denetim kuruluş-
larına Kurulca sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapma yetkisi verilir.

(3) Kurul, başvuruların değerlendirilmesi sırasında, gerekli görülmesi halinde ek bilgi
ve belge isteyebilir. Kurulca eksikliği tespit edilen veya ek olarak istenen bilgi ve belgelerin,
kuruluşa bildirim tarihini müteakip en geç bir ay içerisinde Kurula gönderilmesi zorunludur.
Belirtilen sürenin aşılması halinde ilgili kuruluşun başvurusu işlemden kaldırılır.

(4) Bu Tebliğ kapsamında bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapma yetkisinin veril-
mesine ilişkin koşulların sürekli olarak sağlanması zorunludur. Kurul gerekli gördüğü durum-
larda bu koşulların sağlanıp sağlanmadığını kontrol edebilir. 

(5) Bu Tebliğ kapsamında bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapma yetkisi verilen ba-
ğımsız denetim kuruluşlarının unvanları Kurul internet sitesinde duyurulur.

Bilgi sistemleri bağımsız denetim yetkisinin kaldırılması
MADDE 14 – (1) Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde, aşağıda yer alan aykırılıkların

varlığı halinde yetkili kuruluşun, sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapma
yetkisi Kurulca iptal edilebilir:

a) 11 inci maddede yer verilen yetkilendirilecek kuruluşlarda aranan şartların kaybedil-
mesi,

b) Görev kabulüne ve değişimine ilişkin standart, ilke ve kurallara uyulmaması,
c) Denetim planı ve çalışma kağıtları ile bunları destekleyici diğer bilgi ve belgelerin

denetim çalışmasını kanıtlayacak düzeyde bulunmaması,
ç) Denetimlerde Kurula bildirilen bilgi sistemleri bağımsız denetim sözleşmesinde ve

bilgi sistemleri bağımsız denetim kadrosunda yer alanlar dışında fiilen başka denetçilerin gö-
revlendirilmesi,

d) Uygun denetim tekniklerinin kullanılmaması nedeniyle gerekli denetim kanıtlarının
elde edilememesi,

e) Yetkili kuruluşun bilgi sistemleri bağımsız denetimini yaparken, denetlenen Kurum,
Kuruluş ve Ortaklıkların varlıklarının korunmasını, faaliyetlerin Kanuna ve ilgili diğer mev-
zuata uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini,
bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyecek hu-
susları tespit edemediğinin Kurulca tespit edilmesi halinde, yetkili kuruluşun bu hususların
tespit edilememesinde kusurlu olmadığını kanıtlayamaması,

f) Yapılan bilgi sistemleri bağımsız denetim çalışmalarında, sorumlu bilgi sistemleri
başdenetçisi dahil denetim ekibinin dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, bağım-
sızlık, güvenilirlik ve mesleki davranış gibi etik ilkelere uymaması,

g) Bildirim yükümlülüklerinin zamanında, tam ve doğru olarak yerine getirilmemesi
ya da Kurulca veya Kurul tarafından görevlendirilenlerce istenen bilgi ve belgelerin zamanında,
istenildiği şekilde tam ve doğru olarak verilmemesi,

ğ) Hatalı, eksik, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi sistemleri bağımsız denetim raporu
düzenlenmesi,

h) Mesleki sorumluluk sigortasının bilgi sistemleri bağımsız denetimini de kapsayacak
şekilde yaptırılmaması,

ı) Kesintisiz olarak 5 yıl süreyle fiilen bilgi sistemleri bağımsız denetim faaliyetinde
bulunulmamış olması.

(2) Birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen hususlarda bir sorumluluk tespit edilmesi ha-
linde, sorumluluğun içeriğine göre, Kurul sadece ilgili sorumlu bilgi sistemleri başdenetçi
ve/veya bilgi sistemleri başdenetçi ve/veya bilgi sistemleri kıdemli denetçi ve/veya bilgi
sistemleri denetçilerinin sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapmasını
2 yıldan az olmamak kaydı ile süreli veya süresiz olarak yasaklayabilir. Bu fıkra kapsamında
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sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapması yasaklanan denetçiler, söz ko-
nusu yasağın süresi sonunda yasağın kaldırılması için Kurul’a başvurabilirler; aksi takdirde
yasak süresiz olarak uygulanır. Sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapması
süreli olarak yasaklanan denetçilerin yasak süresi sonunda yasağın kaldırılması için Kurula
yapacakları başvurular, ilgili hakkında devam etmekte olan bir inceleme olup olmadığı da dik-
kate alınarak Kurulca değerlendirilerek karara bağlanır. Yasak süresi içerisinde yasağın kaldı-
rılması amacıyla Kurul’a yapılacak başvurular dikkate alınmaz.

(3) Yetkinin süreli veya süresiz olarak kaldırılmasından önce ilgili yetkili kuruluşun
ve/veya bilgi sistemleri denetçisinin savunması alınır. Savunma istendiğine ilişkin yazının
tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde savunma verilmemesi halinde savunma hakkından fera-
gat edildiği kabul edilir.

(4) Yetkili kuruluşun bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapma yetkisinin kaldırılması,
bağımsız denetim yapma yetkisinin de kaldırıldığı anlamına gelmez. Yetkili kuruluşun bağımsız
denetim yapma yetkisinin kaldırılması halinde ise, bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapma
yetkisi de hiçbir işleme gerek kalmaksızın kaldırılmış sayılır.

Denetçi unvanları
MADDE 15 – (1) Bilgi sistemleri denetçileri, kıdem sırasına göre sorumlu bilgi sis-

temleri başdenetçisi, bilgi sistemleri başdenetçisi, bilgi sistemleri kıdemli denetçisi, bilgi sis-
temleri denetçisi ve bilgi sistemleri denetçi yardımcısı unvanlarını alırlar.

(2) Bilgi sistemleri denetçisinin, üniversitelerin veya denkliği yetkili makamlarca kabul
edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının dört yıllık lisans programlarını tamamlamış
olması, fiilen en az üç yıl mesleki tecrübeye sahip olması ve Bilgi Sistemleri Denetim ve Kont-
rol Birliği (ISACA) tarafından verilen Bilgi Sistemleri Denetçisi Sertifikası (CISA) veya Bilgi
Sistemleri Bağımsız Denetim Lisans Belgesine sahip olmaları zorunludur.

(3) Bilgi sistemleri kıdemli denetçisinin, bilgi sistemleri denetçisi unvanını haiz ola-
bilmek için aranan şartlara sahip olması ve fiilen en az 6 yıl mesleki tecrübeye sahip olması
zorunludur.

(4) Bilgi sistemleri başdenetçisinin bilgi sistemleri denetçisi unvanına haiz olabilmek
için aranan şartları sahip olması ve fiilen en az 10 yıl mesleki tecrübeye sahip olması zorunlu-
dur.

(5) Dördüncü fıkradaki şartları taşıyanlar Kurulca yapılan değerlendirmeler sonucunda
uygun görülmesi halinde sorumlu bilgi sistemleri başdenetçisi unvanına sahip olurlar. Kurulca
yapılacak değerlendirmede sorumlu bilgi sistemleri başdenetçisinin denetim raporlarını şirket
adına imzalama yetkisi ve sorumluluğu olduğuna dair beyan ve taahhütleri içeren yönetim ku-
rulu kararı aranır.

(6) Sorumlu bilgi sistemleri başdenetçisi, bağımsız denetim kuruluşunda bilgi sistemleri
başdenetçi unvanını haiz ve bilgi sistemleri bağımsız denetim çalışmasını kuruluş adına kendi
kişisel sorumluluğu ile yürüten ve kuruluş adına denetim raporlarını imzalamaya yetkili olan
gerçek kişidir.

(7) Bilgi sistemleri bağımsız denetimi, profesyonel bilgi sistemleri kontrolü veya gü-
venliği, bilgi sistemleri geliştirme ve işletimi faaliyetlerinin herhangi birinde ya da birkaçında
geçirilen sürelerin toplamı bu Tebliğ kapsamında mesleki tecrübe olarak kabul edilir.

(8) Tecrübe şartlarının değerlendirilmesinde Bilgi Sistemleri Denetçisi Sertifikası (CISA),
İç Denetçi Sertifikası (CIA) ve bilgi sistemleriyle ilgili alanlarda alınan yüksek lisans derecesi
ilave 1 yıl, bilgi sistemleriyle ilgili alanlarda alınan doktora derecesi ilave 2 yıl bilgi sistemleri
bağımsız denetimi tecrübesi olarak sayılır.

(9) Sorumlu bilgi sistemleri başdenetçiliği unvanı haricindeki diğer unvanlara yapılan
terfiler yetkili kuruluşlar tarafından yapılır. Bilgi, yetenek ve liyakatleri bir üst kıdemin gerek-
tirdiği nitelikte olmayanlar tecrübe şartını sağlasalar dahi bir üst unvana terfi ettirilemezler.
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(10) Bu Tebliğ kapsamındaki yetkili kuruluşların bilgi sistemleri bağımsız denetiminde
görevlendirilmiş mensuplarının tümünün, yılda en az 20 saat, 3 yılda en az 80 saat bilgi sis-
temleri bağımsız denetimi alanında sürekli eğitim almaları veya vermeleri zorunludur.

Ekip çalışmasında görev, yetki ve sorumluluk dağılımı
MADDE 16 – (1) Her bir denetim için en az biri asil ve biri yedek olmak üzere iki ki-

şiden oluşan bir denetim ekibi oluşturulur ve her bir denetim en az bir kişi olmak üzere işin
gerektirdiği sayı ve nitelikte denetçilerden oluşan ekip tarafından gerçekleştirilir. Sorumlu bilgi
sistemleri başdenetçisi başkanlığında, bilgi sistemleri başdenetçisi, bilgi sistemleri kıdemli de-
netçisi veya bilgi sistemleri denetçisinden oluşan ekiplerdeki görev, yetki ve sorumluluk dağı-
lımı aşağıdaki kıstaslara göre yapılır:

a) Sorumlu bilgi sistemleri başdenetçisi, denetçilerin görev, yetki ve sorumluluklarına
ilave olarak, bilgi sistemlerinin BSY Tebliğine uygunluğu konusunda karar vermekle yüküm-
lüdür.

b) Bilgi sistemleri başdenetçisi ve bilgi sistemleri kıdemli denetçisi, denetim faaliyet-
lerinin planlanması, yürütülmesi, çalışma kağıtlarının incelenmesi, gereken revizyonların ya-
pılması ve denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların yetkilileri ile görüşülmesi gibi konu-
larda denetçilerin sorumluluklarını paylaşır, önemli durumlarda son kararı vermesi için sorumlu
bilgi sistemleri başdenetçisine başvurur.

c) Bilgi sistemleri denetçisi, denetim programının hazırlanması gibi işin ayrıntılı çalış-
malarından sorumludur. Bilgi sistemleri denetçisi, denetçi yardımcılarını işe tahsis etmek, on-
ların çalışmalarına nezaret etmek ve hazırladıkları çalışma kağıtlarını incelemek, işin daha kar-
maşık ve zor bölümlerini bizzat yürütmek, çalışma programında gereken değişiklikleri yapmak
ve çalışmaları süresince Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklarla olan görüşmeleri yürütmek gibi ko-
nularda yetkili ve yükümlüdür.

Yetkili kuruluşlar ve denetçilerin uyacakları etik ilkeler
MADDE 17 – (1) KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar

yetkili kuruluşlar ve bilgi sistemleri denetçilerinin uyacakları etik ilkeler bakımından kıyasen
uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Faaliyetlerine İlişkin 

Yükümlülükler ve Denetim Metodolojisi

Denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların yükümlülükleri
MADDE 18 – (1) Denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar, bilgi sistemleri dokü-

mantasyonunu ve bu dokümantasyonla ilgili her türlü kayıt, bilgi, belge, yapı ve sistemlerini
denetime uygun ve hazır hale getirmek zorundadır.

(2) Denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar, bilgi sistemleri denetçisinin bilgi sis-
temleri bağımsız denetimine yönelik talep ettiği her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlü-
dür.

(3) Kurum, Kuruluş ve Ortaklık, varsa bilgi sistemleri denetçisi tarafından talep edilen
iç denetim raporlarının bir örneğini denetçiye iletir ve bilgi sistemleri denetçisi ile denetlenen
Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların iç denetçileri arasındaki işbirliğinin sağlanması için gerekli
tedbirleri alır. İç denetçilerin yetkili kuruluşun denetçileri tarafından yöneltilen soruları zama-
nında yanıtlamalarını ve açıklık getirmelerini sağlar. 

(4) Bilgi sistemleri denetçilerince yapılacak tespitler hakkında denetlenen Kurum, Ku-
ruluş ve Ortaklıklar yönetim kurulunun bilgilendirilmesi ile denetçiler ile yönetim kurulu üye-
leri ve denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar personeli arasında koordinasyonun sağlan-
ması denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların yönetim kurulunun sorumluluğundadır. 
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(5) Denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar, bilgi sistemlerine ilişkin iç kontrolleri
hakkında denetim dönemi itibariyle güvence veren ve yönetim kurulu tarafından onaylanmış
olan yönetim beyanını bilgi sistemleri denetçisine sunmakla yükümlüdür. Yönetim beyanı,
Tebliğin 1 numaralı ekinde yer verilen hususları içerecek şekilde hazırlanır. 

(6) Denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar, denetim raporunda ortaya konulan tes-
pitlerin çözümlerine ilişkin taahhütlerini bir aksiyon planı ile karara bağlar ve uygularlar. Ak-
siyon planının yürütülmesinin ve bu planda yer alan taahhütlerin zamanında ve eksiksiz olarak
yerine getirilmesinin sağlanmasından denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların yönetim
kurulu sorumludur.

(7) Denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların faaliyet gösterdiği alana ilişkin özel
mevzuat hükümleri saklıdır.

Yetkili kuruluşların ve denetçilerin yükümlülükleri
MADDE 19 – (1) Bilgi sistemleri denetçileri mesleğin zorunlu kıldığı mesleki ilkelere

ve etik ilkelere uymak, bilgi sistemleri içerisinde yer alabilecek riskleri ve zayıflıkları dikkate
alarak ve mesleki şüphecilik çerçevesinde bir denetim planı hazırlamak, denetlenene sunmak
ve uygulamak, yöneticilerin açıklamalarını yeterli denetim kanıtı olarak kabul etmemek ve de-
netim raporunu oluşturmak ile yükümlüdür.

(2) Seri:X, No:22 Tebliği hükümleri uyarınca bağımsız denetim kuruluşlarınca tesis
edilmesi gerekli olan kalite güvence sistemi, yetkili kuruluşlar tarafından yapılan bilgi sistem-
leri bağımsız denetim çalışmalarını ve bilgi sistemleri bağımsız denetim raporlarını da kapsa-
yacak şekilde yürütülür.

(3) Bilgi sistemleri denetçisi, ortaya çıkan hata ve suiistimaller hakkında denetlenenin
yöneticilerine ve denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların denetimden sorumlu komitesine
her aşamada yazılı olarak bilgi vermek zorundadır.

(4) 13 üncü maddede belirtilen belge ve beyanlardaki değişikliklerin altı işgünü içeri-
sinde Kurula bildirilmesi zorunludur. Denetim kadrosunda meydana gelen değişiklikler, ge-
rekçeleri ile birlikte Kurul’a bildirilir.

(5) Yetkili kuruluşlar, istihdam ettikleri bilgi sistemleri denetçilerinin süreklilik arz ede-
cek şekilde eğitim programlarına katılmalarını sağlamakla yükümlüdür. 

(6) Bilgi sistemleri bağımsız denetim faaliyeti sırasında, esas alınan mevzuat hüküm-
lerine uymayan işlemlerin veya olumsuz görüş oluşturmaya veya görüş vermemeye yol açabi-
lecek herhangi bir gelişmenin tespit edilmesi durumunda, denetlenen Kurum, Kuruluş ve Or-
taklıklar bunları gidermiş olsa dahi, bu hususun öğrenildiği tarihten itibaren on işgünü içinde
bilgi sistemleri denetçisi tarafından Kurul’a yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Kanuna ve
diğer kanunlara göre konusu suç teşkil eden hallerde durumun ivedi olarak yetkili mercilere
intikali sağlanır ve ayrıca Kurul’a yazılı olarak bilgi verilir.

(7) Bilgi sistemleri denetçisi, bilgi sistemleri bağımsız denetimi sırasında ortaya çıkan,
aşağıda belirtilen konular da dâhil olmak üzere, önemli bulduğu her konuda denetlenen Kurum,
Kuruluş ve Ortaklıkları veya yöneticilerini, yazılı veya sözlü olarak derhal bilgilendirir:

a) Muhtemel kısıtlamalar ve ilave çalışmalar da dâhil olmak üzere bilgi sistemleri ba-
ğımsız denetiminin genel yaklaşımı ve kapsamı,

b) Bilgi sistemleri üzerinde önemli bir etkisi olan ya da olabilecek politika oluşturma
süreci ile ilgili aksaklıklar, politika uygulamalarındaki sorunlar ya da politika uygulamaların-
daki değişiklikler,

c) Denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların faaliyetlerinin sürekliliği üzerinde şüp-
he uyandırabilecek belirsizlikler,

ç) Bilgi sistemlerine veya denetim raporuna önemli etkisi olabilecek konularda denet-
lenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklık yöneticileri ile olan görüş ayrılıkları,

d) Bilgi sistemleri içerisinde yer alan önemli zayıflıklar ve riskler. 
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(8) Sözlü olarak bilgilendirmenin yapıldığı durumlarda bilgi sistemleri bağımsız de-
netçisi, bildirilen hususlara ve alınan cevaplara çalışma kâğıtlarında yer verir. 

(9) Bilgi sistemleri denetçileri, bilgi sistemleri bağımsız denetimi çerçevesinde ilgili-
lerce kendilerine tevdi edilen dokümantasyon ve belgeleri işlerinin gerektirdiği süre içinde iyi
niyetle ve değiştirmeden muhafaza etmekle ve işin bitiminde iade etmekle yükümlüdürler. De-
netim kanıtı oluşturan dokümanların kopyaları yetkili kuruluş tarafından saklanabilir. 

(10) Yetkili kuruluşlar ve bilgi sistemleri denetçileri, bilgi sistemleri bağımsız denetimi
faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri ve ilgili düzenlemelere göre sır kapsamında bulunan bil-
gilerin kendi nezdlerinde korunmasına ilişkin tedbirleri alır, bu bilgileri kanunen açıkça yetkili
kılınanlardan başkasına açıklayamaz ve doğrudan veya dolaylı şekilde kendilerinin veya baş-
kalarının yararına kullanamazlar. 

(11) Denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar tarafından bilgi sistemleri bağımsız de-
netimine ilişkin bilgi ve belgelerin bilgi sistemleri denetçilerine verilmemesi halinde bu durum
yetkili kuruluş tarafından Kurula ivedilikle bildirilir. 

(12) Yetkili kuruluş, bilgi sistemleri denetiminden kaynaklanabilecek riskleri de karşı-
layabilecek kapsamda mesleki sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdür. 

(13) Yetkili kuruluş, istihdam ettiği bilgi sistemleri denetçileri tarafından düzenlenecek
çalışma kağıtlarını ve denetime ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi istenildiğinde Kurul’a gön-
dermek ya da Kurul’un denetime yetkili personeline sunmak zorundadır.

(14) Yetkili kuruluşlar, Seri:X No:22 Tebliği veya BDS’lerin kıyasen uygulanacak hü-
kümleri için yönetim kurulu onayından geçirilmiş uygulama yönergeleri hazırlamakla yüküm-
lüdür. Kıyasen uygulanacak hükümlerde uygulamanın yönlendirilmesinde Kurul yetkilidir.

(15) Bilgi sistemleri denetçileri, son iki yıl içinde fiilen bilgi sistemleri bağımsız dene-
tim sürecine katıldıkları Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklarda yönetim kurulu başkan ve üyeliği,
genel müdür, müdür ve yardımcılığı ile önemli karar, yetki ve sorumluluğu taşıyan pozisyon-
larda görev alamazlar.

Bilgi sistemleri bağımsız denetim sözleşmesi
MADDE 20 – (1) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar, bilgi sistemleri bağımsız denetimini

gerçekleştirecek yetkili kuruluş ile bilgi sistemleri bağımsız denetim sözleşmesini, denetime
tabi dönemin ilk 4 ayı içerisinde imzalarlar. BDS 210 Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları
Üzerinde Anlaşmaya Varılması Standardı hükümleri, bilgi sistemleri bağımsız denetim sözleş-
mesi bakımından kıyasen uygulanır.

(2) Bilgi sistemleri bağımsız denetim sözleşmesinin herhangi bir nedenle imzalanama-
ması halinde, konu en geç durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen ilk iş gününde Kurula bildirilir.

(3) Bir yetkili kuruluşun, Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklara vereceği bilgi sistemleri ba-
ğımsız denetim hizmetinin azami süresinin belirlenmesinde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanununun 400 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

(4) Yetkili kuruluşların imzaladıkları bilgi sistemleri bağımsız denetim sözleşmelerini
en geç 6 iş günü içinde Kurula göndermeleri zorunludur.

(5) Yetkili kuruluş ile Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar anlaşarak bilgi sistemleri bağımsız
denetim sözleşmesini sona erdiremezler. Ancak Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar ve yetkili ku-
ruluşlar Kurul tarafından onaylanacak haklı gerekçelerin varlığı halinde, yazılı gerekçe gös-
termek koşuluyla bilgi sistemleri bağımsız denetim sözleşmesini Kurul’dan izin alarak sona
erdirebilirler.

(6) Sona erme durumunda, yetkili kuruluş çalışma notlarını ve gerekli tüm bilgileri, ye-
rine geçecek olan yetkili kuruluşa devredilmek üzere Kurula teslim etmesi zorunludur.

Denetim planı
MADDE 21 – (1) BDS 300 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması

Standardı hükümleri, bilgi sistemleri bağımsız denetiminin planlanması bakımından kıyasen
uygulanır.
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Denetim kanıtı, teknikleri, örneklemesi ve kontrol testi
MADDE 22 – (1) BDS 500 Bağımsız Denetim Kanıtları Standardı, BDS 520 Analitik

Prosedürler Standardı ve BDS 530 Bağımsız Denetimde Örnekleme Standardı hükümleri, de-
netim kanıtı, teknikleri ve örneklemesi bakımından kıyasen uygulanır. 

(2) Bilgi sistemleri denetçisi, test edeceği kontrollerin kapsamını, önemlilik ilkesini gö-
zeterek ve test edeceği kontrol kümesinin bilgi sistemleri ile bu sistem üzerindeki kontrollerin
bütününün etkinliği, yeterliliği ve uyumluluğu hakkında makul bir güvence sağlayacak şekilde
belirler. 

(3) Bilgi sistemleri kontrollerinin etkin, yeterli ve uyumlu olduğuna dair görüş verile-
bilmesi için, incelemeye tâbi tutulan tüm kontrollerin, tasarım ve işletiminin etkinlikleri ve
uyumluluklarının test edilmesi gerekir. 

(4) Bilgi sistemleri denetçisi, denetim riskini makul düzeye indirebilmek için, test ettiği
kontrolle ilişkili önemli veya kayda değer kontrol eksikliği riskinin yüksek olduğu alanlarda
tespit riskini düşürecek şekilde testlerini detaylandırır, örneklem hacmini genişletir ve kanıtla-
rının yeterlilik ve güvenilirlik seviyesini artırır. 

(5) Bilgi sistemleri denetçisi kontrole ilişkin test kapsamını belirlerken ilgili kontrolün
uygulanma sıklığı, faal olma durumu açısından güvenilen süre, kontrollerdeki sapma beklentisi
gibi kontrol karakteristiklerini dikkate alır. 

(6) Bilgi sistemleri denetçisi sadece bilgi toplama tekniğini kullanarak elde ettiği de-
netim kanıtıyla bir kontrolün etkinlik, yeterlilik ve uyumluluğuna ilişkin görüş oluşturamaz. 

(7) Bilgi sistemleri denetçisi, bir kontrolü test ederken dikkate alacağı zaman boyutunu
denetim döneminin bütününe ilişkin görüş oluşturacak şekilde belirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Sonuçlarının Raporlanmasına İlişkin Esaslar

Tespitler
MADDE 23 – (1) Bilgi sistemleri denetçisi, yeterli ve uygun denetim kanıtlarıyla des-

teklemek suretiyle kayda değer kontrol eksikliklerini ve önemli kontrol eksikliklerini sınıflan-
dırarak raporlar.

(2) Bilgi sistemleri denetçisi, tespitleri ifade ederken, denetim amaçlarının gerektirdiği
kadarıyla, bu tespitlerin kriter ve durumlarına ilişkin bilgilere yer verir.

(3) Kontrol zayıflığı olarak tanımlanan tespitler, bilgi sistemleri denetçisi tarafından
denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklık yöneticilerine yazılı olarak iletilir. Bilgi sistemleri de-
netçisi böyle bir yazının denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklık yöneticilerine iletildiği ifa-
desine ve kontrol hedefleri bazında tespit ettiği kontrol zayıflıklarının sayısına raporunda yer
verir.

(4) Bilgi sistemleri denetçisi, geçmiş dönemlerde tespit edilmiş ve bir önceki dönem
raporunda halen giderilmediği ifade edilmiş olan tüm kontrol zayıflığı ve eksikliklerini rapo-
runda değerlendirir. Bu kontrol zayıflığı ve eksikliklerinin son durumlarına, devam edip etme-
diklerine ve denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların taahhüt ettiği aksiyon planına uyu-
muna ilişkin açıklamalarına raporunda yer verir.

(5) Bilgi sistemleri denetçisi, denetimlerinde tespit ettiği bulguları bu Tebliğin 2 nu-
maralı ekinde yer verilen yönteme göre kodlar.

(6) Bilgi sistemleri denetçisi, topladığı denetim kanıtlarına dayanarak sahtecilik, kanuna
aykırı uygulamalar, sözleşme ihlali, suiistimal, çift kayıt sistemi veya mükerrer bilgi sistemleri
gibi hallerden bir veya birkaçının bulunduğu kanaatine varırsa, bu hususlara raporunda yer ve-
rir. Bu hususlar ayrıca sorumlu bilgi sistemleri başdenetçisi tarafından yazılı olarak Kurul’a
ivedilikle bildirilir.
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Denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların görüşleri
MADDE 24 – (1) Bilgi sistemleri denetçisi, tespit edilen eksiklikler, varsa bunlara iliş-

kin olarak yapılması planlanan düzeltme çalışmaları ve bu çalışmaların olası sonuçları hakkında
denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların görüşlerine raporunda yer verir.

(2) Bilgi sistemleri denetçisi, geçmiş dönemlerde tespit edilmiş ve bir önceki dönem
raporunda halen giderilmediği ifade edilmiş kontrol zayıflığı ve eksikliklerine ilişkin denetlenen
Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların görüşlerine ve denetlenenin söz konusu zayıflık ve eksikliğin
giderilmesine ilişkin yaptığı çalışmalara raporunda yer verir.

(3) Bilgi sistemleri denetçisi, denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların görüş bil-
diremediği veya görüş bildirmeyi reddettiği durumlarda, nedenleriyle birlikte raporunda yer
verir.

Tespitlerle ilgili sonuç değerlendirmesi
MADDE 25 – (1) Bilgi sistemleri denetçisi, denetim amaçları, denetim tespitleri ve

varsa denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların görüşlerini yorumlayarak kendi çıkarımları
ve görüşleri doğrultusunda değerlendirmelere raporunda yer verir. Bilgi sistemleri denetçisi,
raporunda denetimde tespit edilen hususların nasıl anlaşılması gerektiği hakkında yorum ya-
par.

(2) Bilgi sistemleri denetçisi, denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların görüşlerine
katılmadığı veya planlanan düzeltme çalışmalarının uygun olmadığını düşündüğü takdirde
buna sonuç değerlendirmesinde ayrıca yer verir. Bilgi sistemleri denetçisi, denetlenen Kurum,
Kuruluş ve Ortaklıkların görüşlerini haklı bulması halinde, raporda ilgili düzeltmeleri yapar.

(3) Herhangi bir kontrol zayıflığının ve eksikliğinin düzeltildiğine dair bir beyanın rapor
tarihinden önce denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklık tarafından bilgi sistemleri denetçisine
ulaştırılması durumunda, tespit edilen her bir husus için birer defaya mahsus olmak koşuluyla,
bilgi sistemleri denetçisi denetlenenin beyanını doğrulamak için bu tespitin son durumunu tahlil
eder, kontrol zayıflığının ve eksikliğinin ortadan kalktığı kanaatine ulaşırsa, düzeltme yapıldığı
bilgisine raporun tespite ilişkin sonuç değerlendirmesi bölümünde yer verir.

(4) Bilgi sistemleri denetçisi, geçmiş dönemlerde tespit edilmiş ve bir önceki dönem
raporunda halen giderilmediği ifade edilmiş olan kontrol zayıflığı ve eksikliğine ilişkin tespit-
lere ait sonuç değerlendirmesi bölümünde konunun çözümüne ilişkin denetlenen tarafından
aksiyon planına uyumla birlikte, zayıflık ve eksikliğin devam durumunu;

a) devam etmektedir,
b) kısmen düzeltilmiştir veya
c) düzeltilmiştir,
şeklinde raporunda ifade eder.
Bilgi sistemleri bağımsız denetim raporu
MADDE 26 – (1) Bilgi sistemleri bağımsız denetim raporu, bilgi sistemleri denetçisinin

denetlediği bilgi sistemleri hakkında oluşturduğu görüşünü içerir.
(2) Denetim görüşünde bilgi sistemleri ile bu sistem üzerindeki kontrollerin bütününün

etkin, yeterli ve uyumlu olup olmadığı hususuna açıkça yer verilir. Bilgi sistemleri denetçisi
bu husustaki kanaatini BSY Tebliği çerçevesinde oluşturur.

Bilgi sistemleri bağımsız denetim görüşünün oluşturulması
MADDE 27 – (1) Bilgi sistemleri bağımsız denetim raporunu imzalamaya yetkili ki-

şiler, yapılan denetim sonucunda herhangi bir önemli kontrol eksikliğinin bulunmaması ve de-
netim kapsamında herhangi bir kısıtlama ya da engelleme ile karşılaşılmaması durumunda,
Tebliğin 3 numaralı ekinde yer alan örneğe uygun olarak olumlu görüş bildirirler.

(2) Denetim raporunu imzalamaya yetkili kişiler;
a) Yapılan denetim sonucunda en az bir önemli kontrol eksikliğiyle karşılaşmalarına

rağmen, bu eksikliklerin denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar bilgi sistemlerinin bütününü
veya büyük bir kısmını etkilemediğini düşünmeleri,
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b) Görüş bildirmekten kaçınmayı gerektirecek önemde olmamakla birlikte, denetim
faaliyetlerini sınırlayan herhangi bir hususun varlığı veya yeni tesis edilmiş bir sistem hakkında
yeterince bilgi edinememeleri veya

c) Denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtının elde edi-
lememesi, durumlarında bu Tebliğin 4 numaralı ekinde yer alan örneğe uygun olarak şartlı gö-
rüş bildirirler.

(3) Denetim raporunu imzalamaya yetkili kişiler, yapılan denetim sonucunda rastlanılan
önemli kontrol eksikliklerinin tek başlarına veya beraber değerlendirildiklerinde,

a) Denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların bilgi sistemlerinin bütününü veya büyük
bir kısmını etkilediğine ilişkin kanaat edinmeleri veya

b) Yönetim beyanı ile bilgi sistemleri denetçisinin denetlen Kurum, Kuruluş ve Ortak-
lıklar bünyesinde gerçekleştirdiği denetim sonrasında önemli bir kontrol eksikliğinin bütün
önemli taraflarıyla eksik veya yanlış aktarılmasından kaynaklanan bir farklılık bulunması

durumlarında, bu Tebliğin 5 numaralı ekinde yer alan örneğe uygun olarak olumsuz
görüş bildirirler.

(4) Denetim raporunu imzalamaya yetkili kişiler, denetim çalışmalarında karşılaşılan
belirsizlik ve sınırlamaların görüş belirtilmesini engelleyecek derecede önemli olduğunu dü-
şündükleri durumlarda, bilgi sistemleri hakkında görüş bildirmekten kaçınabilirler. Bu durumda
bu Tebliğin 6 numaralı ekinde yer alan örneğe uygun olarak görüş bildirmekten kaçınılır. Görüş
bildirmekten kaçınma durumunda düzenlenecek raporda, kaçınmaya yol açan nedenlere ilişkin
denetçi görüşlerine yer verilmesi şarttır.

(5) BDS 705 Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi
Standardı, bilgi sistemleri bağımsız denetim raporunda şartlı veya olumsuz görüş verilmesi ya
da görüş bildirmekten kaçınılması durumlarının raporlanması bakımından kıyasen uygulanır.

Bilgi sistemleri bağımsız denetim raporlarının temel unsurları
MADDE 28 – (1) Bilgi sistemleri denetçisinin hazırlayacağı rapor aşağıdaki unsurları

içerecek şekilde düzenlenir:
a) Başlık,
b) Raporun sunulduğu merci,
c) Giriş paragrafı,
ç) Denetim çalışmasına ilişkin bilgi,
d) Denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların bilgi sistemleri hakkında genel bilgi,
e) Denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların bilgi sistemlerine ilişkin iç kontrol ve

iç denetim yapısına ilişkin genel değerlendirme,
f) Denetçi görüşü,
g) Kısaltmalar ve sözlük,
ğ) Ek veya dipnot dizini.
Bilgi sistemleri bağımsız denetim raporunun kesinleşmesi ve Kurul’a bildirimi
MADDE 29 – (1) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların bilgi sistemleri bağımsız denetim

raporu, sorumlu bilgi sistemleri başdenetçisi tarafından imzalandığında kesinleşir. Bilgi sis-
temleri bağımsız denetim raporu kesinleşme tarihini izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar
denetlenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların yönetim kurulu başkanlığına teslim edilir. Denet-
lenen Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların yönetim kurulu başkanlığınca teslim alınan bilgi sis-
temleri raporu en geç 5 işgünü içerisinde raporun kabulüne yönelik yönetim kurulu kararıyla
birlikte Kurul’a gönderilir.

(2) Bilgi sistemleri bağımsız denetim raporu, ilgili denetim döneminin bitimini izleyen
30 gün içinde tamamlanarak Kurul’a gönderilir. Bilgi sistemleri raporlarının son bildirim gü-
nünün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde, resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü, son
bildirim tarihidir.
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ALTINCI BÖLÜM
Yükümlülükler, Muafiyetler, Yürürlük ve Yürütme

Yükümlülük ve muafiyetler
MADDE 30 – (1) Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Mer-

kezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., borsalar ve piyasa işleticileri, teşkilatlanmış diğer pazar yerleri, mer-
kezi takas kuruluşları, merkezi saklama kuruluşları ve veri depolama kuruluşları yılda bir kez
bu Tebliğ uyarınca bilgi sistemleri bağımsız denetimi yaptırmak zorundadır. Bu Kurum, Ku-
ruluş ve Ortaklıkların ilk bilgi sistemleri bağımsız denetimini bu Tebliğin yürürlüğe girdiği yıl
için, izleyen bilgi sistemleri bağımsız denetimini ise bir öncekini izleyen yıl için yaptırmaları
zorunludur.

(2) Kısmî ve Geniş Yetkili Aracı Kurumlar, asgari özsermaye yükümlülüğü 5 Milyon
TL’den fazla olan portföy yönetim şirketlerinin 2 yılda bir kez bu Tebliğ uyarınca bilgi sistem-
leri bağımsız denetimi yaptırmak zorundadır. Bu Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların ilk bilgi sis-
temleri bağımsız denetimini bu Tebliğin yürürlüğünü izleyen ikinci yıl için, izleyen bilgi sis-
temleri bağımsız denetimini ise bir öncekini izleyen ikinci yıl için yaptırmaları zorunludur.

(3) Asgari özsermaye yükümlülüğü 5 Milyon TL ve az olan portföy yönetim şirketleri
ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. üç yılda bir kez bu Tebliğ uya-
rınca bilgi sistemleri bağımsız denetimi yaptırmak zorundadır. Bu Kurum, Kuruluş ve Ortak-
lıkların ilk bilgi sistemleri bağımsız denetimini bu Tebliğin yürürlüğünü izleyen üçüncü yıl
için, izleyen bilgi sistemleri bağımsız denetimini ise bir öncekini izleyen üçüncü yıl için yap-
tırmaları zorunludur.

(4) Dar yetkili aracı kurumlar, halka açık ortaklıklar, kolektif yatırım kuruluşları, varlık
kiralama şirketleri, emeklilik yatırım fonları, konut finansmanı fonları, varlık finansmanı fon-
ları, ipotek finansmanı kuruluşları, bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları,
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve kuruluş ve faa-
liyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları bu Tebliğ kapsamında peri-
yodik olarak bilgi sistemleri bağımsız denetimi yaptırmak zorunda değildir.

(5) Kurul, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenen yükümlülük ve mua-
fiyetleri kısmen veya tamamen kaldırmaya, bunların kapsam ve içeriğini Kurum, Kuruluş ve
Ortaklıklar bazında değiştirmeye yetkilidir.

Bu Tebliğde hüküm bulunmayan haller
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde BDS’ler ve mesleki en iyi

uygulamalarda yer alan usul ve esaslar uygulanır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

bankaların bilgi sistemleri ile bankacılık süreçlerinin denetimi ile yetkilendirilmiş bağımsız
denetim kuruluşları, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde Kurula baş-
vurmak kaydıyla sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetim yapma yetkisi olmak-
sızın Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların bilgi sistemleri bağımsız denetimini 1 yıl süreyle ger-
çekleştirmek üzere geçici olarak yetkilendirilebilir. Söz konusu bağımsız denetim kuruluşlarının
sonraki yıllar için Kurul tarafından bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmeleri gerekmektedir.

(2) 20 nci madde ile getirilen bilgi sistemleri bağımsız denetim sözleşmesi imzalanma-
sına ilişkin 4 aylık sınırlama, ilk denetim dönemi için uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ TEBLİĞİ 
(VII-128.9)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2 nci maddede sayılan Kurum, Kuruluş ve Ortak-

lıkların bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Aşağıdaki Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar, bu Tebliğ hükümlerine uy-

makla yükümlüdürler:
a) Borsa İstanbul A.Ş.,
b) Borsalar ve piyasa işleticileri ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri,
c) Emeklilik yatırım fonları,
ç) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.,
d) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., 
e) Portföy saklayıcısı kuruluşlar,
f) Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.,
g) Sermaye piyasası kurumları,
ğ) Halka açık ortaklıklar,
h) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, 
ı) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği.
(2) Birinci fıkrada sayılan Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklardan, 6/12/2012 tarihli ve 6362

sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 136 ncı maddesi uyarınca banka ve sigorta şirketleri ile
21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
uyarınca finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin bilgi sistemlerinin, kendi özel
mevzuatlarında belirlenen ilkeler çerçevesinde yönetilmesi, bu Tebliğde öngörülen yükümlü-
lüklerin yerine getirilmesi hükmündedir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6362 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin birinci fıkrasının

(h) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen,
a) Birincil sistemler: Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların Kanundan ve Kanuna ilişkin alt

düzenlemelerden kaynaklanan görevlerini yerine getirmeleri için gerekli bilgilerin elektronik
ortamda güvenli ve istenildiği an erişime imkan sağlayacak şekilde kaydedilmesini ve kulla-
nılmasını sağlayan altyapı, donanım, yazılım ve veriden oluşan sistemin tamamını,

b) Bütünlük: Bilginin doğruluğu ve tamlığını koruma özelliğini,
c) Denetim izi: Finansal ya da operasyonel işlemler ile bilgi güvenliği ihlal olaylarının

başlangıcından bitimine kadar adım adım takip edilmesini sağlayacak kayıtlar ile bu kayıtlar
üzerinde yapılan işlemleri gösteren kayıtları,

ç) Düzeltici faaliyet: Bilgi sistemlerinde yaşanan herhangi bir acil durum, hata, arıza
veya kötüye kullanım sonrasında olayın etkilerini azaltmak için yerine getirilen faaliyeti,

d) Erişilebilirlik: Bilginin yetkili kullanıcı, uygulama veya sistem tarafından talep edil-
diğinde erişilebilir ve kullanılabilir olma özelliğini,
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e) Gizlilik: Bilgi sistemlerine ve bilgiye sadece yetkili kullanıcı, uygulama veya sistem
tarafından erişilebilmesini,

f) Güvenli alan: Bilgi işleme, iletişim ve depolama donanımlarını barındıran alanı,
g) İkincil sistemler: Birincil sistemler aracılığı ile yürütülen faaliyetlerde bir kesinti ol-

ması halinde, bu faaliyetlerin iş sürekliliği planında belirlenen kabul edilebilir kesinti süreleri
içerisinde sürdürülür hale getirilmesini ve Kanunda ve Kanuna ilişkin alt düzenlemelerde Ku-
rum, Kuruluş ve Ortaklıklar için tanımlanan sorumlulukların yerine getirilmesi açısından ge-
rekli olan bütün bilgilere kesintisiz ve istenildiği an erişilmesini sağlayan birincil sistem ye-
deklerini,

ğ) Kanun: 6362 sayılı Kanunu,
h) Kontrol: Bilgi sistemleri süreçleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen ve iş hedeflerinin

gerçekleştirilmesi, istenmeyen olayların belirlenmesi, engellenmesi ve düzeltilmesine ilişkin
yeterli derecede güvenceyi oluşturmayı hedefleyen politikalar, prosedürler, uygulamalar ve or-
ganizasyonel yapıların tamamını,

ı) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
i) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar: 2 nci maddede sayılan kurum, kuruluş ve ortaklıkları,
j) Politika: Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların hedef ve ilkelerini ortaya koyan ve üst yö-

netimi tarafından onaylanmış dokümanı,
k) Prosedür: Süreçlere ilişkin işlem ve eylemleri tanımlayan dokümanı,
l) Sermaye piyasası kurumları: Kanunun 35 inci maddesinde sayılan kurumları,
m) Süreç: Bir işin yapılış ve üretiliş biçimini oluşturan sürekli işlem ve eylemleri,
n) Üçüncü taraf: Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar ile müşteriler dışında kalan gerçek

veya tüzel kişileri,
o) Üst yönetim: Yönetim kurulu tarafından belirlenen kişi ya da grubu, yönetim kurulu

tarafından belirleme yapılmadığı durumlarda ise Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların en üst yet-
kilisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bilgi Sistemlerinin Yönetilmesi

Bilgi sistemleri yönetiminin oluşturulması ve hayata geçirilmesi
MADDE 5 – (1) Bilgi sistemlerinin yönetimi, kurumsal yönetim uygulamalarının bir

parçası olarak ele alınır. Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların operasyonlarını istikrarlı, rekabetçi,
gelişen ve güvenli bir çizgide sürdürebilmesi için bilgi sistemlerine ilişkin stratejilerinin iş he-
defleri ile uyumlu olması sağlanır, bilgi sistemleri yönetimine ilişkin unsurlar yönetsel hiyerarşi
içerisinde yer alır ve bilgi sistemlerinin güvenlik, performans, etkinlik, doğruluk ve sürekliliğini
hedefleyerek doğru yönetimi için gerekli finansman ve insan kaynağı tahsis edilir.

(2) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar, bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin politikaları,
süreçleri ve prosedürleri tesis eder, düzenli olarak gözden geçirerek iş alanında gerçekleşen
değişiklikler veya teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncelliğini ve ilgili tüm birimlere du-
yurulmasını sağlar.

Bilgi güvenliği politikası
MADDE 6 – (1) Bilgi sistemlerinin kurulması, işletilmesi, yönetilmesi ve kullanılma-

sına ilişkin; bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve gerektiğinde erişilebilir olmasının sağlan-
masına yönelik olarak bilgi güvenliği politikası üst yönetim tarafından hazırlanır ve yönetim
kurulu tarafından onaylanır. Onaylanan bilgi güvenliği politikası personele duyurulur. Bu
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politika, bilgi güvenliği süreçlerinin işletilmesi için gerekli rollerin ve sorumlulukların tanım-
lanmasını, bilgi sistemlerine ilişkin risklerin yönetilmesine dair süreçlerin oluşturulmasını,
kontrollerin tesis edilmesini ve gözetimini kapsar.

Üst yönetimin gözetimi ve sorumluluğu
MADDE 7 – (1) Bilgi güvenliği politikasının uygulanması üst yönetim tarafından gö-

zetilir. Bilgi güvenliği politikası kapsamında bilgi sistemleri üzerinde etkin ve yeterli kontrol-
lerin tesis edilmesi yönetim kurulunun sorumluluğundadır.

(2) Yeni bilgi sistemlerinin kullanıma alınmasına ilişkin kritik projeler üst yönetim ta-
rafından gözden geçirilir ve bunlara ilişkin risklerin yönetilebilirliği göz önünde bulundurularak
onaylanır. Kritik projelerin Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların iç kaynaklarıyla veya dış kaynak
yoluyla alınan hizmetlerle gerçekleştirilmesine bakılmaksızın personel uzmanlığının, projelerin
teknik gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte olması esastır. Bu yapıyı desteklemek üzere
oluşturulacak yönetsel rol ve sorumluluklar açıkça belirlenir.

(3) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların üst yönetimi, bilgi güvenliği önlemlerinin uygun
düzeye getirilmesi hususunda gereken kararlılığı gösterir ve bu amaçla yürütülecek faaliyetlere
yönelik olarak yeterli kaynağı tahsis eder. Üst yönetim, asgari olarak aşağıdaki faaliyetlerin
yerine getirilmesini temin edecek mekanizmaları kurar:

a) Bilgi güvenliği politikalarının ve tüm sorumlulukların her yıl gözden geçirilmesi ve
onaylanması,

b) Bilgi sistemlerine ve süreçlerine ilişkin potansiyel risklerin etkileriyle birlikte tespit
edilmesi ve bu çerçevede söz konusu risklerin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin tanımlanma-
sını içeren risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

c) Bilgi güvenliği ihlallerine ilişkin olayların izlenmesi ve her yıl değerlendirilmesi,
ç) Tüm çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaların yapıl-

ması ve eğitimlerin verilmesi.
(4) Bilgi sistemlerine ilişkin risklerin yönetimi amacıyla tesis edilen süreç ve prose-

dürler, Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların organizasyonel ve yönetsel yapıları içerisinde fiili ola-
rak işleyecek şekilde yerleştirilir ve işlerliğine ilişkin gözetim ve takipler gerçekleştirilir.

(5) Bilgi sistemleri güvenliğine ilişkin süreç ve prosedürlerin gereklerinin yerine geti-
rilmesinden ve takibinden sorumlu olan, bilgi sistemleri güvenliğiyle ilgili riskler ve bu risklerin
yönetilmesi hususunda üst yönetime rapor veren ve yeterli teknik bilgi ve tecrübeye sahip bir
bilgi sistemleri güvenliği sorumlusu belirlenir.

(6) Risk önceliklerine göre tüm kritik iş süreçlerinin sürekliliğini sağlamak için iş sü-
rekliliği planı hazırlanır. Planda kritik iş süreçlerine ilişkin kabul edilebilir kesinti süreleri ile
kabul edilebilir azami veri kaybı belirlenir.

Bilgi sistemleri risk yönetimi
MADDE 8 – (1) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar bilgi sistemlerine ilişkin riskleri ölç-

mek, izlemek, işlemek ve raporlamak üzere risk yönetimi süreç ve prosedürlerini tesis eder ve
güncelliğini sağlar.

(2) Bilgi sistemlerine ilişkin risklerin yönetilmesinde asgari olarak aşağıdaki hususlar
değerlendirmeye katılır:

a) Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sebebiyle rekabetçi ortamda gelişmelere uy-
mamanın olumsuz sonuçları, gelişmelere uyma konusundaki zorluklar ve yasal mevzuatın de-
ğişebilmesi,

b) Bilgi sistemleri kullanımının öngörülemeyen hatalara ve hileli işlemlere zemin ha-
zırlayabilmesi,
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c) Bilgi sistemlerinde dış kaynak kullanımından dolayı dış kaynak hizmeti veren kuru-
luşlara bağımlılığın oluşabilmesi,

ç) İş ve hizmetlerin önemli oranda bilgi sistemlerine bağlı hale gelmesi,
d) Bilgi sistemleri üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin, verilerin ve denetim izlerine

ilişkin tutulan kayıtların güvenliğinin sağlanmasının zorlaşması.
(3) Bilgi sistemlerine ilişkin risk analizi yapılır. Yılda en az bir defa veya bilgi sistem-

lerinde meydana gelebilecek önemli değişikliklerde tekrarlanır. 
(4) Bilgi sistemlerinin teknik açıklarına ilişkin bilgi, zamanında elde edilir ve kuruluşun

bu tür açıklara karşı zafiyeti değerlendirilerek, riskin ele alınması için uygun tedbirler alınır.
(5) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların bilgi sistemleri, bilgi güvenliği gereklerinin yerine

getirilmesi hususunda herhangi bir görevi bulunmayan ve sızma testi konusunda ulusal veya
uluslararası belgeye sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından en az yılda bir kez sızma testine
tabi tutulur. 

(6) Sızma testinde bu Tebliğin 1 numaralı ekinde yer alan usul ve esaslar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi Sistemleri Kontrollerine İlişkin Esaslar

Bilgi sistemleri kontrollerinin tesisi ve yönetilmesi
MADDE 9 – (1) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların üst yönetimi, bilgi güvenliği politi-

kası kapsamında, bilgi sistemlerinden kaynaklanan güvenlik risklerinin yeterli düzeyde yöne-
tildiğinden emin olmak için, bilgi sistemlerinin ve üzerinde işlenmek, iletilmek, depolanmak
üzere bulunan verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerini sağlayacak önlemlere ilişkin
kontrollerin geliştirilmesini, işletilmesini, güncelliğini sağlar ve gerekli yönetsel sorumlulukları
tanımlar.

(2) Bilgi sistemleri kontrolleri kapsamında asgari olarak aşağıdaki hususlar dikkate
alınır:

a) Her kontrol süreci için süreç sahibinin, rollerin, faaliyetlerin ve sorumlulukların açık
bir şekilde tanımlanması,

b) Kontrol süreçlerinin periyodik biçimde tanımlanması,
c) Her kontrol sürecinin hedef ve amaçlarının açıkça tanımlanmış olması ve perfor-

mansının ölçülebilir olması.
(3) Bilgi sistemleri kontrollerine ilişkin etkinlik, yeterlilik ve uygunluk ile öngörülen

risk ya da risklerin etkisini azaltmaya yönelik faaliyetler devamlı bir şekilde takip edilir ve de-
ğerlendirilir. Değerlendirme neticesinde tespit edilen önemli kontrol eksiklikleri üst yönetime
raporlanır ve gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

Varlık yönetimi
MADDE 10 – (1) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar, sahip oldukları bilgi varlıklarını ve

bu varlıkların sorumlularını belirler, bu varlıkların envanterini oluşturur ve envanterin güncel-
liğini sağlar.

(2) Bilgi varlıkları önem derecelerine göre sınıflandırılır.
(3) Taşınabilir ortamlar, içerdiği bilgilerin hassasiyet derecesine göre kaybolma veya

hırsızlık risklerine karşı korunur ve önem derecesi yüksek bilgileri veya bu bilgilere erişim
sağlayan yazılımları barındıran taşınabilir ortamlar yetkilendirme olmaksızın kurum dışına çı-
karılmaz.

(4) Depolama ortamları elden çıkarılmadan önce üzerinde kuruluşa ait veri, bilgi ve li-
sanslı yazılımın bulunmamasına yönelik gerekli önlemler alınır.

(5) Temiz masa ve temiz ekran ilkeleri benimsenir.
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Görevler ayrılığı prensibi
MADDE 11 – (1) Bilgi sistemleri üzerinde hata, eksiklik veya kötüye kullanım riskle-

rini azaltmak için görev ve sorumluluk alanları ayrılır. Sistem, veri tabanı ve uygulamaların
geliştirilmesinde, test edilmesinde ve işletilmesinde görevler ayrılığı prensibi uygulanır. Görev
ve sorumluluklar belirli aralıklarla gözden geçirilir ve güncelliği sağlanır.

(2) Bilgi sistemleri süreçleri tasarlanırken kritik işlemlerin tek bir personele veya dış
kaynak hizmeti sunan kuruluşa bağımlı olmaması göz önünde bulundurulur.

(3) Görevlerin tam ve uygun şekilde ayrılmasının mümkün olmadığı durumlarda olu-
şabilecek hata, eksiklik veya kötüye kullanımı önlemeye ve tespit etmeye yönelik telafi edici
kontroller tesis edilir.

Fiziksel ve çevresel güvenlik
MADDE 12 – (1) Fiziksel erişimin yalnızca yetkilendirilmiş kişilerce yapılmasını sağ-

lamak amacıyla, güvenli alanlar gerekli giriş kontrolleriyle korunur. 
(2) Güvenli alanlara giriş ve çıkışlar gerekçelendirilir, yetkilendirilir, kaydedilir ve iz-

lenir. 
(3) Yangın, sel, deprem, patlama, yağma ve diğer doğal ya da insan kaynaklı felaket-

lerden kaynaklanan hasara karşı fiziksel koruma tasarlanır ve uygulanır.
Ağ güvenliği
MADDE 13 – (1) Ağların tehditlere karşı korunması ve ağları kullanan sistem, veri ta-

banı ve uygulamaların güvenliğinin sağlanması için kontroller tesis edilir ve etkin bir şekilde
yönetilir.

(2) İletişim altyapıları dinlemeye ve fiziksel hasarlara karşı korunur.
(3) Mobil cihazların ağ erişimine ilişkin risklere yönelik güvenlik önlemleri alınır ve

uygulanır.
(4) Bilgi sistemleri altyapısına yönelik yetkisiz erişimler engellenir ve gözetim süreçleri

tesis edilir.
(5) Yüksek riskli uygulamaların güvenlik düzeyini artırmak için bağlantı süreleri ile il-

gili kısıtlamalar kullanılır.
(6) İç kaynak yoluyla sağlanan veya dış kaynak kullanımı yoluyla alınan her türlü ağ

hizmetinin güvenlik kriterleri, hizmet düzeyleri ve yönetim gereksinimleri tanımlanır ve hizmet
anlaşmalarına dâhil edilir.

(7) Uzaktan erişim sağlayan kullanıcıları kontrol etmek için gerekli yetkilendirmeler
yapılır. Bu kapsamda belirli konumlardan ve ekipmanlardan gelen bağlantıları yetkilendirmek
için otomatik ekipman tanımlaması göz önüne alınır.

(8) Kurumsal ağ dışındaki ağlarla olan iletişimde, dış ağlardan gelebilecek tehditler
için sürekli gözetim altında tutulan güvenlik duvarı çözümleri kullanılır.

(9) İç ağın farklı güvenlik gereksinimlerine sahip alt bölümleri birbirinden ayrılarak,
denetimli geçişi temin eden kontroller tesis edilir.

Kimlik doğrulama
MADDE 14 – (1) Bilgi sistemleri üzerinden gerçekleşen işlemler için, risk değerlen-

dirmesi sonucuna uygun kimlik doğrulama yöntemi belirlenir. Yöntem tercih edilirken, bilgi
sistemleri üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan işlemlerin niteliği, doğurabileceği finansal
veya finansal olmayan etkilerinin büyüklüğü, işleme konu verinin, hassasiyeti ve kimlik doğ-
rulama yönteminin kullanım kolaylığı göz önünde bulundurulur.

(2) Kimlik doğrulama yöntemi, müşterilerin ve personelin bilgi sistemlerine dâhil ol-
malarından, işlemlerini tamamlayıp sistemden ayrılmalarına kadar geçecek tüm süreci kapsa-
yacak şekilde uygulanır. Kimlik doğrulama bilgisinin oturumun başından sonuna kadar doğru
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olmasını garanti edecek gerekli önlemler alınır. Parola kullanımı gerektiren kimlik doğrulama
yöntemlerinde, parolaların tahmin edilmesi ve kırılması zor bir karmaşıklıkta ve uzunlukta ol-
ması sağlanır.

(3) Kullanılan kimlik doğrulama verilerinin tutulduğu ortamların ve bu amaçla kulla-
nılan araçların güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemler alınır. Bu önlemler asgari olarak
kimlik doğrulama verilerinin şifreli olarak saklanması, bu veriler üzerinde yapılacak her türlü
değişikliği algılayacak sistemlerin kurulması, yeterli denetim izlerinin tutulması ve güvenliğinin
sağlanması hususlarını içerir. Kimlik doğrulama verilerinin aktarımı sırasında gizliliğinin sağ-
lanmasına yönelik önlemler alınır.

Yetkilendirme
MADDE 15 – (1) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar, bilgi sistemlerine erişim için uygun

bir yetkilendirme ve erişim kontrolü tesis eder. Yetkilendirme düzeyi ve erişim haklarının atan-
masında görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak, gerekli olacak en düşük yetkinin
atanması ve en kısıtlı erişim hakkının verilmesi yaklaşımı esas alınır. Atanacak yetkiler ve so-
rumluluklar görevler ayrılığı ilkesi ile tutarlı olur.

(2) Tüm yetkiler ve erişim hakları her yıl güncel durumla uyumlulukları açısından de-
ğerlendirilmeye tabi tutulur. 

(3) Yetkilendirme verilerinin güvenliği sağlanır ve bu veriler üzerinde yapılacak her
türlü değişikliği algılayacak sistemler kurulur. Yetkilendirme verilerinin tutulduğu ortamlara
yetkisiz erişim teşebbüsleri kayıt altına alınır ve düzenli olarak gözden geçirilir. 

(4) İstihdamın sonlanması durumunda, ilgili tüm yetkilendirmeler ivedilikle iptal edilir.
İşlemlerin, kayıtların ve verilerin bütünlüğü
MADDE 16 – (1) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar, bilgi sistemleri üzerinden gerçekleşen

işlemlerin, kayıtların ve verilerin bütünlüğünün sağlanmasına yönelik gerekli önlemleri alır.
Bütünlüğü sağlamaya yönelik önlemler verinin iletimi, işlenmesi ve saklanması aşamalarının
tamamını kapsayacak şekilde tesis edilir. Bilgi sistemlerine ilişkin dış kaynak hizmeti alınan
kuruluşlar nezdinde gerçekleşen işlemler için de aynı yaklaşım gösterilir.

(2) Kritik işlemler, kayıtlar ve verilerde meydana gelebilecek bozulmaları saptayacak
teknikler kullanılır.

Veri gizliliği
MADDE 17 – (1) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar, bilgi sistemleri faaliyetleri kapsa-

mında gerçekleşen işlemlerin ve bu işlemler kapsamında iletilen, işlenen ve saklanan verilerin
gizliliğini sağlayacak önlemleri alır. Gizliliği sağlamak üzere yapılacak çalışmalar asgari olarak
aşağıda belirtilen hususları içerir:

a) Bilgi sistemleri yapısı ile iş ve işlem çeşitliliği göz önünde bulundurularak verilerin
önem derecesine uygun önlemlerin alınması, 

b) Verilere erişim haklarının kişilerin görev ve sorumlulukları çerçevesinde belirlen-
mesi, erişimlerin kayıt altına alınması, bu kayıtların yetkisiz erişim ve müdahalelere karşı ko-
runması,

c) Veri gizliliğini sağlamada şifreleme tekniklerinin kullanılması durumunda, güveni-
lirliği ve sağlamlığı ispatlanmış algoritmaların kullanılması; geçerliliğini yitirmiş, çalınmış
veya kırılmış şifreleme anahtarlarının kullanılmasının engellenmesi, verinin ve operasyonun
önem düzeyine göre anahtarların değiştirilme sıklıklarının belirlenmesi.

(2) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar, bilgi sistemleri faaliyetleri kapsamında gerçekleşen
işlemlere ilişkin iletilen, işlenen ve saklanan önem derecesi yüksek verilerin kasten veya yan-
lışlıkla kurum dışına sızmasını önlemeye yönelik olarak gerekli önlemleri alır.
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Bilgi sistemlerine ilişkin dış kaynak yoluyla alınan hizmetlerin yönetimi
MADDE 18 – (1) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların üst yönetimi tarafından, bilgi sis-

temleri kapsamında dış kaynak yoluyla alınacak hizmetlerin doğuracağı risklerin yeterli dü-
zeyde değerlendirilmesine, yönetilmesine ve dış kaynak yoluyla alınan hizmeti sağlayan ku-
ruluşlarla ilişkilerin etkin bir şekilde yürütülebilmesine olanak sağlayacak bir gözetim meka-
nizması tesis edilir. Tesis edilecek gözetim mekanizması asgari olarak aşağıda belirtilen hu-
susları içerir:

a) Dış kaynak yoluyla alınan bilgi sistemleri hizmeti kapsamındaki tüm sistem ve sü-
reçlerin Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların kendi risk yönetimi, güvenlik, gizlilik ve müşteri giz-
liliğine ilişkin ilkelerine uygun olması,

b) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların verilerinin dış kaynak yoluyla alınan bilgi sistemleri
hizmeti sağlayan kuruluşa aktarılmasının gerekli olduğu durumlarda, söz konusu kuruluşun
bilgi güvenliği konusundaki ilke ve uygulamalarının en az Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların
uyguladığı düzeyde olması,

c) Dış kaynak yoluyla alınan bilgi sistemleri hizmetine ilişkin hususların Kurum, Ku-
ruluş ve Ortaklıkların iş sürekliliği göz önünde bulundurularak düzenlenmesi ve gerekli ön-
lemlerin alınması, 

ç) Dış kaynak yoluyla alınan bilgi sistemleri hizmetlerinde ölçme, değerlendirme, ra-
porlama ve güvenlik fonksiyonlarında nihai sorumluluğun Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklarda
olması,

d) Dış kaynak yoluyla alınan hizmetin, Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların yasal yüküm-
lülüklerini yerine getirmelerini ve etkin biçimde denetlenmelerini engelleyici nitelikte olma-
ması,

e) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların önem arz eden konulara ilişkin dış kaynak hizmeti
aldıkları kuruluşlarla sözleşme imzalamadan önce ilgili kuruluş bünyesinde dış kaynak hizme-
tini istenilen kalitede gerçekleştirebilecek düzeyde teknik donanım ve altyapı, mali güç, tecrübe,
bilgi birikimi ve insan kaynağı bulunup bulunmadığı hususlarını da dikkate alacak şekilde in-
celeme ve değerlendirme çalışması yapmaları ve bu çalışma sonucunda hazırlanacak teknik
yeterlilik raporunun üst yönetime sunulması.

(2) Dış kaynak kullanımına ilişkin koşul, kapsam ve her türlü diğer tanımlama, dış kay-
nak yoluyla alınan hizmeti sağlayan kuruluşça da imzalanmış olacak şekilde sözleşmeye bağ-
lanır. Sözleşme, asgari olarak aşağıdaki hususları içerir:

a) Hizmet seviyelerine ilişkin tanımlamalar,
b) Hizmetin sonlandırılmasına ilişkin koşullar, 
c) Hizmetin, beklenmedik şekillerde sonlandırılması veya kesintiye uğraması durumun-

da uygulanacak yaptırımlar,
ç) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların bilgi güvenliği politikası dâhilinde önem arz eden

konulara ilişkin gereklilikler,
d) Sözleşme kapsamında üretilecek ürün bulunması halinde, ürünün sahipliği ile fikri

ve sınai mülkiyet haklarını da göz önünde bulundurarak düzenleyen hükümler,
e) Sözleşmede dış kaynak yoluyla alınan hizmeti sağlayan kuruluşlar için yükümlülük

teşkil eden hükümlerin, alt yüklenici kuruluşlar ile yapılacak olan sözleşmelerde de bağlayıcı
maddeler olarak yer almasını sağlayacak hükümler,

f) Hizmet sağlayıcı kuruluşun, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Kurul tarafından
talep edilecek bilgileri istenen zamanda ve nitelikte sağlamasına ilişkin yükümlülüğü ve Ku-
rul’un sözleşme kapsamında sunulan hizmet ile ilgili olarak hizmet sağlayıcı bünyesindeki ge-
rekli gördüğü her türlü bilgi, belge ve kayda erişim hakkı. 

5 Ocak 2018 – Sayı : 30292                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



(3) Dış kaynak yoluyla alınan hizmeti sağlayan kuruluşlara verilen erişim hakları özel
olarak değerlendirilir. Fiziksel veya mantıksal olabilecek bu erişimler için risk değerlendirmesi
yapılır, gerekiyorsa ek kontroller tesis edilir. Risk değerlendirmesi yapılırken ihtiyaç duyulan
erişim türü, erişilecek verinin önemi ile erişimin bilgi güvenliği üzerindeki etkileri dikkate alı-
nır. Alınan hizmetin sonlanması durumunda ilgili tüm erişim hakları iptal edilir.

(4) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların üst yönetimi, dış kaynak yoluyla gerçekleştirilen
hizmetler için hizmetin erişilebilirliğini, performansını, kalitesini, bu hizmet kapsamında ger-
çekleşen güvenlik ihlali olayları ile dış kaynak yoluyla hizmet sağlayan kuruluşun güvenlik
kontrollerini, finansal koşullarını ve sözleşmeye uygunluğunu yakından takip etmek için yeterli
bilgi ve tecrübeye sahip sorumluları belirler.

Müşteri bilgilerinin gizliliği
MADDE 19 – (1) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar bilgi sistemleri aracılığıyla edindiği

veya sakladığı müşteri bilgilerinin gizliliğini sağlamaya yönelik kontrolleri tesis eder ve bun-
ların gerektirdiği önlemleri alır.

(2) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar personelin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine
uygun davranışlarını temin etmelerine yönelik gerekli tedbirleri alırlar. Bu maddede yer alma-
yan durumlarda 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uygu-
lanır.

Müşterilerin bilgilendirilmesi 
MADDE 20 – (1) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar tarafından elektronik ortamda sunulan

hizmetlerden yararlanacak müşteriler, sunulan hizmetlere ilişkin şartlar, riskler ve istisnaî du-
rumlarla ilgili olarak açık bir şekilde bilgilendirilir ve söz konusu hizmetlere ilişkin risklerin
etkisini azaltmaya yönelik olarak benimsenen bilgi güvenliği ilkeleri ve bu risklerden korunmak
için kullanılması gereken yöntemler müşterilerin dikkatine sunulur.

(2) Bilgi sistemlerinden ve bunlara dayalı olarak verilen hizmetlerden dolayı müşteri-
lerin yaşayabileceği sorunların takip edilebileceği ve müşterilerin şikâyetlerini ulaştırmalarına
imkân tanıyacak mekanizmalar oluşturulur. Şikâyet ve uyarılar değerlendirilerek aksaklıkları
giderici çalışmalar yapılır.

Üçüncü taraflarla bilgi değişimi
MADDE 21 – (1) Üçüncü taraflara Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların bilgi sistemine

erişim hakkı vermeden önce gerekli güvenlik gereksinimleri tanımlanır ve uygulanır. Kurum,
Kuruluş ve Ortaklıkların bilgi içeren ortamları, üçüncü taraflar ile yapılan bilgi aktarımları sı-
rasında gerçekleşebilecek kötüye kullanım veya bozulmaya karşı korunur.  

(2) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların birinci fıkra kapsamında alacağı tedbirler Kurul’un
bilgi alımı faaliyetlerine engel teşkil edemez.

Kayıt mekanizmasının oluşturulması
MADDE 22 – (1) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar, bilgi sistemleri üzerindeki riskleri,

sistem veya faaliyetlerin karmaşıklığını ve kapsamının genişliğini göz önünde bulundurarak
bilgi sistemlerinin kullanımına ilişkin etkin bir denetim izi kayıt mekanizması tesis eder. Bu
sayede, bilgi sistemleri dâhilinde gerçekleşen ve Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların faaliyetlerine
ait kayıtlarda değişiklik ve silmeye sebep olan işlemlere ilişkin denetim izlerinin yeterli detayda
ve açıklıkta kaydedilmesi temin edilir. Kayıt mekanizmasının yetkisiz sistemsel ve kullanıcı
erişimlerine karşı korunmasına yönelik önlemler alınır. 

(2) Denetim izlerinin bütünlüğünün bozulmasının önlenmesi ve herhangi bir bozulma
durumunda bunun tespit edilebilmesi için gerekli teknikler kullanılır. Denetim izlerinin bütün-
lüğü düzenli olarak gözden geçirilir ve olağandışı durumlar üst yönetime raporlanır.
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(3) Denetim izlerinde asgari olarak aşağıdaki bilgiler tutulur:
a) Yapılan işlemlerin türü ve niteliği,
b) İşlemlere ilişkin yetkisiz erişim teşebbüsleri,
c) İşlemi gerçekleştiren uygulama,
ç) İşlemi gerçekleştiren kişinin kimliği,
d) Yapılan işlemlerin zamanı.
(4) Denetim izleri asgari 5 yıl saklanır. Denetim izlerinin, yeterli güvenlik düzeyine sa-

hip ortamlarda korunması ve yedeklerinin alınması suretiyle, yaşanması muhtemel olumsuz-
luklar sonrasında da öngörülen süre için erişilebilir olmaları temin edilir.

(5) Dış kaynak hizmeti alınan kuruluşlar, müşteriler ve personel, bilgi sistemleri üze-
rindeki aktivitelerinin kaydının tutulduğu konusunda bilgilendirilir.

(6) Denetim izlerinin tutulması, mevzuatın diğer hükümleri gereği Kurum, Kuruluş ve
Ortaklıkların belge saklamasına ilişkin yükümlülüklerini değiştirmez.

Zaman senkronizasyonu
MADDE 23 – (1) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların bilgi sistemlerinde kullandıkları

zaman bilgisi tek bir referans kaynağına göre senkronize edilir. Zaman bilgisi atomik saatler
vasıtasıyla temin edilir.

Bilgi güvenliği ihlali
MADDE 24 – (1) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar, bünyelerinde gerçekleşen her türlü

bilgi güvenliği ihlal olayının ve bilgi sistemlerine ilişkin ortaya çıkan zayıflıkların yönetilmesini
sağlayacak kontrolleri tesis eder. Bu kontroller asgari olarak aşağıdaki hususları içerir:

a) Gerçekleşen ihlal veya ortaya çıkan zayıflığın mümkün olan en kısa sürede kayda
alınması ve çözülmesi için gerekli mekanizmaların kurulması, sorumlulukların belirlenmesi
ve tüm personelin bilgilendirilmesi,

b) İhlal olayını veya zayıflığı bildiren kişinin, işlemin sonucu hakkında bilgilendiril-
mesi,

c) Bildirimi yapılan tüm ihlal olayı ve zayıflıkların kök sebebinin bulunması ve düzeltici
faaliyetlerin uygulanması,

ç) Kritik ihlal olayları veya zayıflıkların üst yönetime raporlanması,
d) Tüm ihlal ve zayıflıkların; türü, ortaya çıkış zamanı, etkilediği bilgi sistemleri, iş sü-

reçleri ve etki alanı ile buna karşı gerçekleştirilen düzeltici faaliyetler, harcanan zaman, maliyet
ve işgücü miktarının kayda alınması,

e) Tekrarlayan veya benzer ihlal veya zayıflıklara organizasyonun hazırlıklı olmasının
sağlanması.

Bilgi sistemleri edinimi, geliştirilmesi ve bakımı
MADDE 25 – (1) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar, bilgi sistemleri edinimi, geliştirilmesi

ve bakımı için kontrolleri tesis eder. Bu kontroller asgari olarak aşağıdaki hususları içerir:
a) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların kendi bünyesinde geliştirilecek, değiştirilecek veya

dış kaynak hizmeti yoluyla edinilecek her türlü bilgi sisteminin, fonksiyonel gereksinimleri ile
tasarım, geliştirme ve test aşamalarının her biri için teknik ve  güvenlik gereksinimleri yazılı
hale getirilir,

b) Temin edilecek bilgi sistemleri yapısının Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların ölçeği,
faaliyetlerinin ve sunulan ürünlerin niteliği ve karmaşıklığı ile uyumlu olması zorunludur,

c) Bilgi sistemlerinin geliştirme, değişiklik veya edinimi faaliyeti boyunca, işin gelişi-
mini takip edebilmek için proje gelişim raporları hazırlanır ve Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların
yönetim kurulu tarafından onaylanır,
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ç) Bilgi sistemlerinde yapılacak önemli güncellemelerin veya değişikliklerin iş süreç-
lerini aksatmaması ve bilgi güvenliği riski oluşturmaması için güncelleme veya değişikliklere
ilişkin planlama, test ve uygulama adımları detaylı olarak ele alınır, 

d) Uygulamalarda veri girişlerinin tam, doğru ve geçerli şekilde yapılmasını, veri üze-
rindeki işlemlerin doğru sonuçları üretmesini sağlayacak, veri ve işlem kaybını, verinin yetkisiz
değiştirilmesini ve kötüye kullanımını önleyecek uygun kontroller tesis edilir, 

e) Uygulama güvenliği ve erişilebilirlik gereksinimleri belirlenirken organizasyonun
belirlemiş olduğu veri sınıflandırması ve risk öncelikleri göz önünde bulundurulur, 

f) Bilgi sistemleri gerçek ortamda kullanıma alınmadan önce kabul kriterleri belirlenir,
hazırlanacak bir plana göre fonksiyonel, teknik ve güvenlik gereksinimleri testlerine tabi tutu-
lur, test verileri özenle seçilerek korunur ve kontrol edilir,

g) Gerekli hallerde değiştirilmiş veya yeni geliştirilmiş sistem, gerçek ortamda kulla-
nıma alınmadan önce, belirli bir olgunluk seviyesine ulaşana kadar eski sistemle beraber ça-
lıştırılmasına devam edilir; bu şekilde paralel işletimin mümkün olmadığı durumlarda ise, de-
ğiştirilmiş veya yeni geliştirilmiş sistem belirli bir olgunluk seviyesine ulaşana kadar eski sistem
veri kayıpsız olarak devreye alınabilir halde tutulur,

ğ) Bilgi sistemlerinin kullanımı ile ilgili gerekli eğitim materyalleri oluşturulur,
h) Geliştirme, test ve gerçek ortamdaki işlemler ile bu işlemlerin gerçekleştiği ortamlar,

yetkisiz erişim ve değişim riskine karşı birbirinden ayrılır.
Bilgi sistemleri sürekliliği
MADDE 26 – (1) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların birincil ve ikincil sistemlerini yurt

içinde bulundurmaları zorunludur. 
(2) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar faaliyetlerini destekleyen bilgi sistemlerinin sürek-

liliğini sağlamak üzere iş sürekliliği planının bir parçası olan bilgi sistemleri süreklilik planını
hazırlar.

(3) Plan kapsamında ikincil sistem tesis edilir ya da bu hizmeti destek hizmeti kuruluş-
larından tedarik etme hususunda güvence sağlayan anlaşmalar yapılır. İkincil sistemde, Kurum,
Kuruluş ve Ortaklıkların veri ve sistem yedekleri kullanıma hazır bulundurulur.

(4) Plan, iş süreklilik planında belirlenen hedefleri de dikkate alacak şekilde, kritik iş
süreçlerini destekleyen bilgi sistemleri hizmetlerine yönelik hazırlanır. Bu çerçevede hizmet-
lerin tekrar kullanıma açılmasını sağlayacak alternatifli kurtarma süreç ve prosedürleri tesis
edilir ve gerekli önlemler alınır.

(5) Plan kapsamında, performans takibi ve kapasite planlaması yapılır, sistem kaynak-
larının kullanımı izlenir. 

(6) Bilgi sistemleri altyapısından kaynaklanabilecek kesintilere, işlem performansını
düşürecek veya iş sürekliliğini aksatacak durumlara karşı gerekli önlemler alınır.

(7) Bilgi sistemlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla, risk değerlendirmesi, risk azalt-
ma ve risk izleme faaliyetleri gerçekleştirilir.

(8) Plan, iş süreçlerini veya bilgi sistemlerini etkileyecek değişikliklerden sonra gözden
geçirilerek güncellenir. Planın etkinliğini ve güncelliğini temin etmek üzere testler yapılır, test-
lere varsa dış kaynak yoluyla hizmet alınan kuruluşlar da dâhil edilir ve test sonuçları üst yö-
netime raporlanır. Testler, her yıl tekrarlanır.

(9) Bilgi sistemleri, iş sürekliliği planındaki önceliklere uygun olarak yedeklenir ve ye-
dekten geri dönülmesi için gerekli süreçler bilgi sistemleri sürekliliği planına ve testine dâhil
edilir.
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(10) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar, bilgi güvenliği politikasının, bilgi sistemleri sü-
reklilik planının, ağ topolojisinin, bilgi sistemleri varlık envanteri ile iş sürekliliği ve güvenliği
açısından önem arz eden diğer dokümanların güncel sürümlerini ve bilgi sistemleri yönetimine
ilişkin parolalarını güvenli ortamlarda saklar.

Değişiklik yönetimi
MADDE 27 – (1) Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar, bilgi sistemlerini oluşturan her türlü

yazılım, donanım ve altyapı bileşenlerine, dokümantasyona ve bilgiye yapılan değişiklikleri
yönetebilmek amacıyla kontroller geliştirir. Bu kontroller en az aşağıdaki hususları içerir:

a) Yapılacak her türlü değişiklik için; değişikliğin sebebini, kapsamını, etkisini, içerdiği
riskleri, beklenen faydasını, değişikliği yapacak kişileri, maliyetini, gerekli test ve eğitim faa-
liyetlerini tanımlayan kayıtlar oluşturulur,

b) Planlanan değişiklikler onay sürecinden geçmedikçe işleme konulmaz,
c) Planlanan değişiklikler, devreye alınma tarihleri, test ve eğitim faaliyetleriyle ilgili

düzenlemeler ilgili tüm taraflara önceden duyurulur,
ç) Değişikliğin uygulanmasında ortaya çıkan hatalar ve öngörülemeyen durumlarda uy-

gulamaya alınacak geri dönüş prosedürleri ve bunlarla ilgili sorumluluklar önceden belirlenir,
d) Gerçekleştirilen değişikliklerin sonuçları gözden geçirilir,
e) Gerçekleştirilen, iptal edilen veya reddedilen tüm değişiklikler gerekçeleriyle birlikte

kayda geçirilir ve saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Muafiyetler, Diğer Hususlar, Yürürlük ve Yürütme

Muafiyetler 
MADDE 28 – (1)  Asgari özsermaye yükümlülüğü 5 milyon TL ve daha az olan portföy

yönetim şirketleri ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. 24 üncü ve
27 nci maddeleri uygulamak zorunda değildir.

(2) Dar yetkili aracı kurumlar, varlık kiralama şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları,
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, bağımsız denetim,
derecelendirme ve değerleme kuruluşları, halka açık ortaklıklar, varlık finansmanı fonları, ko-
lektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, konut finansmanı fonları 7 nci maddenin
beşinci fıkrası, 8 inci maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarını, 14 üncü maddenin
üçüncü fıkrasını, 15 inci maddenin üçüncü fıkrasını, 17 nci maddenin ikinci fıkrasını, 18 inci
maddenin dördüncü fıkrasını, 22 nci maddenin ikinci fıkrasını, 24 üncü maddeyi, 25 inci mad-
denin birinci fıkrasının (b), (d) ve (ğ) bentlerini, 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasını ve 27 nci
maddeyi uygulamak zorunda değildir.

(3) Kurul bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirlenen muafiyetleri kısmen
veya tamamen kaldırmaya, bunların kapsam ve içeriğini Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar bazında
değiştirmeye yetkilidir.

Diğer hususlar
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümleri esas olmak üzere, tezgahüstü türev araç işlemi

gerçekleştiren aracı kurumların bilgi işlem altyapılarına ilişkin olarak ilgili Kurul düzenleme-
lerinde belirlenen ilke ve esaslara uyulur.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2007/1346 

Karar No : 2017/223 

Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar 

numarası yazılı 27/04/2017 tarihli ilamı ile 142/1.f maddesi gereğince yargılanan ve haklarında 

DüĢme kararı verilen Bekir ve Keziban oğlu, 01/07/1952 doğumlu, Ġstanbul, GaziosmanpaĢa, 

Hürriyet Mah. nüfusuna kayıtlı MEMET AKARSU ve Abdullah ve Mahide kızı, 02/08/1957 

Gerger doğumlu Ġstanbul, GaziosmanpaĢa, Hürriyet Mah. nüfusuna kayıtlı FEHMĠYE AKARSU 

tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 10214 

—— • —— 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2013/402 

KARAR NO  : 2017/512 

MÜġTEKĠ : BEKĠR ÇALDIR, Duran Fahri ve Elife oğlu, 20/12/1979 

Saimbeyli doğumlu. 

SANIK : MAHMUT CANÖZ, Ali ve Melek oğlu, 19/12/1983 

KahramanmaraĢ doğumlu. 

SUÇ : Konut Dokunulmazlığını Ġhlal Etme 

SUÇ TARĠHĠ  : 14/09/2005 

SUÇ YERĠ  : ANTALYA/KEMER 

KARAR TARĠHĠ : 12/07/2017 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Mahmut Canöz hakkında Konut 

Dokunulmazlığını Ġhlal Etme suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama 

sonucunda; sanık hakkında adli para cezası ile cezalandırılmasına kararı verildiği, sanık 

bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan 

suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı 

takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 10770 

—— •• —— 
Gaziosmanpaşa 1. Çocuk Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/325 

Karar No : 2016/767 

Suça Sürüklenen Çocuk : NAĠM MUSEL, Masel ve Canet oğlu, 01/01/2001 Kabil 

doğumlu. Veliefendi Mah. 75/3 Sokak Hacı Ġbrahim 

Apartmanı D: 5 Zeytinburnu/ĠSTANBUL adresinde oturur. 

Suç : Elde veya üstte taĢınan eĢyayı çekip almak sureti ile hırsızlık. 

Suç Tarihi : 27/11/2015 

Elde veya üstte taĢınan eĢyayı çekip almak sureti ile hırsızlık suçundan ssç NAĠM 

MUSEL hakkında Mahkememizin 30/05/2016 tarih 2016/325 esas 2016/767 sayılı kararla 

Mahkememizin görevsizliğine karar verildiği verilen Mahkememiz kararı sanığın tüm aramalara 

rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden sanığa 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi 

uyarınca ilanen tebliğine, ilanın tebliğinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiĢ 

sayılmasına, masrafın sanıktan tahsiline karar verildi. 10215 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

LOKOMOTĠF MUHTELĠF KAYNAKLI MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/707365 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale Konusu ĠĢin Niteliği, 

     Türü ve Miktarı : 9 Kalem lokomotif muhtelif kaynaklı malzemeleri, teknik 

Ģartnameler ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın 

alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 18/01/2018 - Saat 14.00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

18/01/2018 günü saat 14.00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye 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. 4/1-1 

————— 

DÖVME MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/707333 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, 

      Türü ve Miktarı : 2 kalem (25 adet Krank Mili DiĢlisi, 45 adet Kam Mil 

Tahrik DiĢlisi) Krank Mili DiĢlisi ve Kam Mil Tahrik 

DiĢlisi (Dövme Malzeme), teknik Ģartname ve resimlere 

göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 19.01.2018 - Saat 15.00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

19.01.2018 günü saat 15.00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye 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. 5/1-1 
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Tarsus Belediye Başkanlığından: 

Madde 1 - Ġhale Konusu ve Ġhaleye ait Bilgiler  

1.1. Ġhale konusu iĢin: 

a) Adı: Tarsus Belediyesi, ĠsmetpaĢa Mahallesi 30LIVC pafta 632 ada 15 parsel üzerinde 

Kat KarĢılığı ĠnĢaat Ġhalesi  

b) Yeri, niteliği, nevi ve miktarı 

b.1. Mülkiyeti Belediyemize ait ĠsmetpaĢa Mahallesi 30LIVC pafta 632 ada 15 parsel 

imar planında E=4.00 Yençok serbest olan, Ticaret + Konut alanında 10.408 m² lik arsada kat 

karĢılığı,  

A Blok - Ġçerisinde sığınak, otopark, çöp odası, teknik alanlar, gezinti alanları, otel, 

iĢyerleri ve 3 değiĢik tipte konuttan -1 -2,-3 den 3 bodrum kat 1 zemin kat 1 asma kat ve 21 

normal kattan oluĢan net alanı 24.958,05 m² bürüt alanı 47.111,00 m², 

B Blok - Ġçerisinde otopark, sığınak, çöp odası, eklenti depolar, iĢyerleri, ofisler ve 2 

değiĢik tipte konuttan -1, -2 den 2 bodrum kat, zemin kat, asma kat ve 15 normal kattan oluĢan net 

alanı 16.638,84 m² bürüt alanı 27.033,00 m² olmak üzere 2 blokta toplam net alanı 41.596,89 m², 

bürüt alanı 74.144,00 m² olan inĢaat anahtar teslimi olarak 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

35/a maddesine göre kapalı teklif usulü (arttırma ihalesi) ile ihale edilecektir.  

b.2. A Blokta 

• -1. bodrum katta 114, 115 ve 116 nolu bağımsız bölümler 

• Zemin katta 103 (OTEL) nolu bağımsız bölüm  

• 20. Normal katta 91, 93, 94 ve 96 nolu bağımsız bölümler 

• 21. Normal katta 97, 98, 99, 100, 101 ve 102 nolu bağımsız bölümler  

• B Blokta  

• 4. normal katta 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 ve 

155 nolu bağımsız bölümler Belediyeye bırakılacaktır. 

Madde 2 - Muhammen Bedeli: Bu iĢin muhammen bedeli 35.063.929,96 (OtuzbeĢmilyon 

altmıĢüçbin dokuzyüzyirmidokuz lira doksanaltı kuruĢ)TL‘dir. 

Madde 3 - Ġhaleye ĠliĢkin Bilgiler ile Ġhaleye Son Teklif Verme Tarih ve Saati 

3.1.a) Ġhale usulü: 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif 

usulü ile arttırma 

b) Tekliflerin sunulacağı adres: Tarsus Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü, Kira, 

SatıĢ ve Tahsis Yöneticiliği Tozkoparan Zahit Mah. Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri 

33400-Tarsus/Mersin 

c) Ġhalenin yapılacağı adres: Tarsus Belediyesi Encümen Salonu, Tozkoparan Zahit Mah. 

Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri 33400-Tarsus/Mersin 

ç) Ġhale Tarihi  : 17/01/2018  

d) Son teklif verme tarih ve saati : 17/01/2018, saat: 09:30 

e) Ġhale saati : 11.00 

3.2. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 
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Madde 4 - Ġhale Dokümanının Görülmesi ve Temini 

4.1. Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

a) Ġhale dokümanının görülebileceği veya satın alınabileceği yer: Tarsus Belediyesi Emlak 

ve Ġstimlak Müdürlüğü Kira, SatıĢ ve Tahsis Yöneticiliği 

b) Ġhale dokümanının satıĢ bedeli : 1.000,00 TL 

c) Posta yoluyla Ġhale dokümanı satıĢ bedeli : 1.100,00 TL 

4.2. Ġhale dokümanını satın almak isteyenler, Ġhale dokümanını oluĢturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 

dokümanını oluĢturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair form, biri 

satın alana verilmek üzere iki nüsha düzenlenir. 

4.3. Ġhale dokümanı satıĢ bedelinin önceden idare hesabına havale edilmesi kaydıyla, 

Ġhale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta yoluyla satın 

alınmasına iliĢkin talep yazısı, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına iliĢkin dekont 

ile birlikte ihale tarihinden en az beĢ gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilir. Ġdare, 

talebin alındığı tarihi izleyen iki iĢ günü içerisinde dokümanı, doküman satın alındığına iliĢkin 

idare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir.  

Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma 

tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da eksik 

olmasından dolayı idare hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. 

Madde 5 - Ġhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 

5.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

2) Tüzel kiĢi olması halinde; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin yetkililerinin noter tasdikli imza sirküleri.  

d) Geçici Teminat: Bu iĢin geçici teminatı muhammen bedelin % 3 (Üç) ü olup 

1.051.917,90 (Birmilyonelibirbindokuzyüzonyedi lira doksan kuruĢ) TL dir. 
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Ġhaleye girecek istekliler geçici teminatlarını; 

1) Nakit olarak yatıracak olanlar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelir Yöneticiliği 

veznesine ihalenin yapılacağı gün ve saat 09:30‘dan önce yatırması ve vezneden alınacak 

makbuzu dıĢ zarfa koymaları gerekmektedir. 

2) Banka teminat mektubu olarak verilecekse, Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığınca 

belirlenecek bankaların vereceği ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 27. maddesine uygun 

olarak düzenlenmiĢ iki yetkili tarafından onaylanmıĢ Ģube veya Genel Müdürlükten TEYĠTLĠ ve 

SÜRESĠZ olacaktır. 

3) Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiĢ ise bu iĢlemlerde 

anaparaya tekabül eden satıĢ değerleri esas alınır).  

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,(imza sirküsü) 

f) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, noter onaylı iĢ ortak giriĢim beyannamesi, 

g) Ġhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,  

h) Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iĢ ortaklığının her bir ortağı 

tarafından bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

ı) Mali güç belgesi; (Tarsus Belediye BaĢkanlığı‘na hitaben bu ihale için tanzim edilmiĢ 

Genel Müdürlük teyitli Banka Referans Mektubu) kullanılmamıĢ nakit kredisinin ve 

kullanılmamıĢ teminat mektubu kredisinin muhammen bedelin %10'undan az olmaması 

gerekmektedir. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu kriter sağlanabilir. 

i) Ġsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınan 

belge, 

Ortak giriĢim halinde, ortaklığı oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her birinin yukarıdaki 

Ģekilde vergi borcu olmadığını belgelendirmesi gerekmektedir.  

j) Ġsteklinin son on beĢ (15) yılda tek sözleĢmeye dayalı, yukarıda Madde 1.1.b.1 de 

belirtilen toplam bürüt inĢaat alanının en az % 50 (Yüzde elli) si kadar (Resmi veya özel sektöre) 

yaptığı iĢi belgeleyen, (sözleĢme, sözleĢmeye dayalı genel iskan, fatura v.b.) iĢ bitirme belgesi 

verecektir. 

k) Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğünü belirtir Tarsus Belediye BaĢkanlığı'ndan 

temin edilecek yer gördü belgesi, 

l) Ġsteklinin SGK borcu olmadığına dair belge, Ortak giriĢim halinde, ortaklığı oluĢturan 

gerçek veya tüzel kiĢilerin her birinin SGK borcu olmadığını belgelendirmesi gerekmektedir.  

m) Bu Ģartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu. 

Madde 6 - Ġhaleye katılamayacak olanlar 

6.1. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 6. maddesinde ihaleye katılamayacağı 

belirtilenler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya baĢkaları adına hiçbir 

Ģekilde ihaleye katılamazlar. 

6.2. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 83, 84 ve 85. maddeleri ile diğer ilgili 

kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu Ġhalelerine katılmaktan 

yasaklanmıĢ olanlar ihaleye katılamazlar. 

Ġlan olunur. 11429/1-1 
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TUZLA AYDINTEPE MAHALLESĠ YEġĠLDERE CADDESĠ ĠLE PROF. NECMETTĠN 

ERBAKAN CADDESĠNĠN BĠRLEġTĠĞĠ YERDEKĠ PARK ALANINDA  

PARK ALANI TESĠSĠ ĠNġA EDĠLMESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ  

ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Tuzla Belediye Başkanlığından: 

1 - ĠHALE KONUSU: Ġstanbul Ġli, Tuzla Ġlçesi Aydıntepe Mahallesi, YeĢildere Caddesi 

ile Prof. Necmettin ERBAKAN Caddesinin birleĢtiği yerde Belediyemiz Lehine Park Alanı 

Olarak Terki Yapılan taĢınmaza; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) ve (j) 

fıkraları gereğince, 10 (On) yıl süreli iĢletme hakkı tesisi sureti ile yükleniciden iĢletme bedeli 

alınması karĢılığında yap-iĢlet modeli ile 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51/g maddesine 

göre pazarlık usulü arttırma sureti ile iĢ bu ihale Ģartnamesinin ekinde mevcut projeye uygun 

olarak Park Alanı Tesisi yapım iĢi ihalesidir. 

2 - ĠHALENĠN NEREDE, HANGĠ TARĠH VE SAATTE YAPILACAĞI: Ġhale 

23.01.2018 Salı günü, saat 14.00‘de, ―Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 TUZLA/ 

ĠSTANBUL‖ adresindeki Tuzla Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.  

3 - ġARTNAMENĠN ALINACAĞI YER: Ġhale Ģartnamesi aynı adresteki Tuzla 

Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünden 500,00 - (BeĢyüz) TL. bedel ödenerek 

alınabilecektir.  

4 - PROJE VE ALTYAPI ĠġLERĠ: Ġhale konusu iĢ ile ilgili olarak ihale Ģartnamesinde 

belirtilen hükümler doğrultusunda proje ve altyapı iĢleri tamamlanacaktır.  

5 - TAHMĠNĠ BEDEL: Muhammen bedel, ihale konusu Park Alanı Tesisinin ilk yıl için 

iĢletme bedeli olan 27.000,00- (Yirmiyedibin) TL+KDV‘dir. Ancak teklifler, aĢağıda belirtilen 10 

(On) yıllık toplam iĢletme bedeli olan 702.000,00- (Yediyüzikibin) TL. + KDV üzerinden 

artırılarak verilecektir.  

6 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT: ġartnamede belirtilen muhammen bedelin % 30‘u olan 8100,00-

(Sekizbinyüz)TL‘dir.  

7 - ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI: Ġhaleye katılacak gerçek ve tüzel kiĢi veya 

kiĢilerin aĢağıdaki belgeleri vermesi ve teminatı yatırması gerekir.  

A. YerleĢim belgesi, (Tüzel kiĢiler için tüzel kiĢiye tebligat yapılmasına yarar yasal 

tebligat adresinin verilmesi yeterlidir.) 

B. Türkiye'de tebligat için Adres Beyanı (Ġhale ile ilgili tüm tebligatlar bu adrese 

yapılacaktır.) 

C. Ġhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası'ndan alınacak belge, 

a. TüzelkiĢi olarak katılacak istekliler için, tüzelkiĢiliğin Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı 

yıl içerisinde alınmıĢ, tüzelkiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

b. Gerçek kiĢi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

D. Ġhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 

a. Gerçek kiĢi olması halinde, imza sirküleri, 

b. TüzelkiĢi olması halinde tüzel kiĢiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza 

sirküleri. (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir) 

E. Ġsteklinin Ģirket olması halinde Ģirket ana sözleĢmesi ile Ģirket ortaklarını ve bunların 

hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge, 
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F. Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli 

imza sirküleri, 

G. ġartnamede belirtilen ilk yılın iĢletme bedeli olan muhammen bedelin %30‘u geçici 

teminat, 

H. Teklif sahibinin son beĢ yıla ait vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin 

yapılacağı yılda alınmıĢ belge, 

Ġ. Ġhale konusu alanın yerinde görüldüğünü belirtir Ġdareden temin edilecek "Yer Görme 

Belgesi", 

J. Bu Ģartnameye uygun olarak hazırlayacağı teklif mektubu. 

8 - UYGULANACAK ĠHALE USULÜ: Ġhalede, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 5l/g 

maddesi uyarınca 50‘nci maddesinde düzenlenmiĢ bulunan pazarlık usulü uygulanacaktır; 

9 - TEKLĠFLERĠN HAZIRLANMASI:  

Teklifler yazılı olarak Ģartnamede belirtilen usulle yapılır.  

10 - TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ:  

Teklifler Ġhale Günü ve saatinde Ġhale Komisyonu Encümen BaĢkanlığına Tuzla Belediye 

BaĢkanlığı binası Encümen Salonunda teslim edilecektir. Komisyon baĢkanlığına verilen teklifler 

herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

11 - ARTIRIM TEKLĠFLERĠ: Teklifler, aĢağıda belirtilen 10 (On) yıllık toplam iĢletme 

bedeli olan 702.000,00- (Yediyüzikibin) TL+KDV üzerinden artırılarak verilecektir. Teklifler 

rakam ve yazı ile verilecektir. Bunun dıĢındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

12 - ĠDARENĠN YETKĠSĠ: Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

Dönem/Yıllar 

Yıllık ĠĢletme 

Bedeli 

Toplam 

Süre (Yıl) 

Toplam ĠĢletme 

Bedeli Yıllık Hesap Değerleri 

1. ve 2. yıllar arası  

(2. Yıl dahil) 

  27.000.00 TL + 

KDV 
2 

  54.000.00 TL + 

KDV 
0.0384615384615385 

3. yıl ila 4.yıl arası  

(4. Yıl dahil) 

  45.000.00 TL + 

KDV 
2 

  90.000.00 TL + 

KDV 
0.0641025641025641 

5.yıl-6. yıl arası  

(6. Yıl dahil) 

  69.000.00 TL + 

KDV 
2 

138.000.00 TL + 

KDV 
0.0982905982905983 

7.yıl-8 yıl arası  

(8.yıl dahil) 

  93.000.00 TL + 

KDV 
2 

186.000.00 TL + 

KDV 
0.132478632478632 

9. yıl ila 10. Yıl arası 

(10. Yıl dahil) 

117.000.00 TL + 

KDV 
2 

234.000.00 TL + 

KDV 
0.166666666666666 

 TOPLAM 10 
702.000.00 TL + 

KDV 
 

 

Ġstekliler, söz konusu tablodaki toplam asgari bedel üzerinden artırım yapacaklardır. 

Artırım oranı, tüm yıllar için aynı oranda hesaplanacaktır. Her dönem için dönem baĢı iĢletme 

bedeli (dönemin ilk yılı), verilen teklifte belirtilen 10 yıllık toplam iĢletme bedeli üzerinden, 

yukarıdaki tabloda belirtilen ‗Yıllık Hesap Değerleri‘ ile çarpılarak hesaplanacaktır. Her dönem 

içerisinde her yıl için iĢletme bedeli 'Türkiye Ġstatistik Kurumu' tarafından açıklanan 'ÜFE' 

Endeksinin "Bir önceki yılın aynı ayına göre artıĢ oranı" esas alınarak kontrol edilecek ve artıĢ 

―ÜFE‖ artıĢından düĢük ise ―ÜFE‖ endeksine göre yükseltilecektir. 57/1-1 
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2018 YILINDA 10.000 TON PAKETLĠ TAHMĠL-TAHLĠYE ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı 10000 Ton Paketli Tahmil-Tahliye iĢi %20 artar - azalır 

opsiyonlu olarak Satın Alma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü 

ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında;  ĠĢletmeleri Genel 

Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğü Karacailyas Emek Mahallesi Atatürk Bulvarı 

No: 6 Akdeniz/MERSĠN adresinden temin edebilir. 

Telefon: 0324 221 58 55 Faks 0324 221 58 56 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.01.2018 günü saat 14.00‘e kadar KUR Mersin 

Pazarlama Bölge Müdürlüğüne elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif 

mektupları ihale günü olan, 16.01.2018 tarihinde saat 14.00‘de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden itibaren en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3‘ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6‘sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

9 - Ġhale ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğünde 

yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale kanununa tabi olmayıp, Satın 

Alma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 55/1-1 

—— • —— 
KAT PAYI KARġILIĞI ĠNġAAT ĠHALESĠ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı‘na ait Osmaniye Ġli, Merkez Ġlçesi, 

Raufbey Mahallesi, 9550 Sokak, 18 Ada 20 Parselde bulunan 484,00 m2 yüzölçümlü arsaya, 

bedeli kat payı karĢılığı ödenmek üzere bina inĢaatı yaptırılması iĢi 19.01.2018 Cuma günü 

16.30‘da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü birimine 

(Atatürk Bulvarı No: 33 Altındağ/ANKARA) teslim edeceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 150,00- TL karĢılığında Türk Hava Kurumu Genel 

BaĢkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü biriminden (Atatürk Bulvarı No: 33 Altındağ/ 

ANKARA) temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘na tabii 

değildir.  

Bilgi için: THK Genel BaĢkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü  

 0 (312) 303 73 80-78-79 143/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

85319 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 10.10.2017 tarih ve 

1337/2305 sayılı karar ile uygun görülerek Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeninin 07.12.2017 

tarih ve 2650/5795 sayılı kararıyla onaylanmıĢtır. 85319‘nolu parselasyon planı 05.01.2018 tarihi 

itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

85319 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Elvan Mahallesi 18211 ada 1 sayılı parsel.  

Ġlanen duyurulur. 123/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 02.01.2018     Karar No: 7093 

DEVREDEN ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Foinavon Energy Inc. 

• MERKEZ ADRESĠ : 2600, 10180-101 Street Edmenton, Alberta T5J 3Y2, 

Kanada 

• TEBLĠGAT ADRESĠ : Mebusevleri Mahallesi Süslü Sokak No: 18/7   

06550, Tandoğan, Çankaya, Ankara 

DEVRALAN ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Park Place Energy Turkey Limited 

• MERKEZ ADRESĠ : PO BOX 309 Ugland House, Grand Cayman KYI-

1104 Cayman Island 

• TEBLĠGAT ADRESĠ : Turan GüneĢ Bulvarı Park Oran Ofis Plaza 187-Y 

Kat: 16 Daire: 54 06450, Oran, Çankaya, Ankara  

PETROL HAKKININ MAHĠYETĠ : Foinavon Energy Inc.‘nin Türkiye Petrolleri A.O., 

Park Place Petrol Arama Üretim A.ġ. ve Park Place 

Energy Turkey Limited ile müĢtereken sahip olduğu 

ARĠ/TPO-PPE-FNV-PPP/4877 hak sıra no‘lu petrol 

iĢletme ruhsatındaki %12,25 hissesinin tamamının 

Park Place Energy Turkey Limited‘e devri. 

MÜRACAAT TARĠHLERĠ : 21.11.2017 

KARAR: 

Foinavon Energy Inc.‘nin (%12,25), Türkiye Petrolleri A.O. (%51), Park Place Petrol 

Arama Üretim A.ġ. (%26,75) ve Park Place Energy Turkey Limited (%10) ile Düzce ili karasuları 

içerisinde, müĢtereken sahip olduğu ARĠ/TPO-PPE-FNV-PPP/4877 hak sıra no‘lu iĢletme 

ruhsatındaki %12,25 hissesinin tamamını Park Place Energy Turkey Limited‘e devretmek ve adı 

geçen ġirketin de yukarıda belirtilen ruhsattaki %12,25 hissenin tamamını bütün hak ve 

vecibeleriyle birlikte devralmak için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 21‘inci maddesinin 

birinci fıkrasının (ç) ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 8‘inci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bentlerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları 

incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı‘nın 29.12.2017 tarihli Olur‘ları alındıktan sonra;  

ARĠ/TPO-PPE-FNV-PPP/4877 hak sıra no‘lu petrol iĢletme ruhsatında Foinavon Energy 

Inc.‘nin sahip bulunduğu % 12,25 hissenin tamamının Park Place Energy Turkey Limited‘e bütün 

hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet‘e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi Ģartıyla 

devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 21‘inci 

maddesi gereğince karar verilmiĢtir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince, ARĠ/TPO-PPE-PPP/4877 hak sıra no‘lu petrol iĢletme 

ruhsatındaki hisse oranları bu kararın yayımı tarihinde; Türkiye Petrolleri A.O.‘nun %51, Park 

Place Petrol Arama Üretim A.ġ.‘nin %26,75, Park Place Energy Turkey Limited‘in %22,25 

Ģeklinde olacaktır. 82/1-1 
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Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Pursaklar Belediye Encümeninin 14.09.2017 tarihli ve 2017/28 sayılı, 09.11.2017 tarihli 

ve 2017/442 sayılı kararı ile Keçiören Belediyesi Encümeninin 01.11.207 tarihli ve 2700 sayılı 

kararı ile uygun görülen ve Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeninin 14.12.2017 tarih 2674 

sayılı kararı ile onaylanan; Pursaklar Merkez 2.Etap 3.Bölge Ġmar Planı değiĢikliği kapsamında 

bulunan 567/1, 567/2, 567/3, 567/4, 567/5, 567/6, 567/7, 567/8, 567/9, 572/5, 572/6, 572/7, 572/8, 

572/9, 575/1, 575/2, 575/3, 575/4, 576/1, 577/1, 577/2, 577/3, 577/4, 577/5, 577/6, 577/7, 577/8, 

577/9, 578/1, 578/2, 578/3, 578/4, 578/5, 578/6, 578/7, 578/8, 578/9, 578/10, 579/1, 579/2, 579/3, 

579/4, 579/5, 579/6, 579/7, 579/8, 580/1, 581/1, 581/4, 581/5, 581/6, 581/7, 581/8, 581/9, 582/1, 

582/2, 582/3, 582/4, 582/5, 583/1, 583/10, 584/10, 585/1, 585/2, 585/3, 585/4, 585/5, 585/6, 

585/7, 585/8, 585/9, 585/10, 585/11, 586/1, 586/2, 586/3, 586/4, 586/5, 586/6, 586/7, 587/1, 

587/2, 587/3, 587/4, 588/1, 589/1, 589/2, 589/3, 589/4, 589/5, 589/6, 589/7, 589/8, 589/9, 592/2, 

593/1, 594/1, 595/1, 595/2, 595/3, 595/4, 595/5, 595/6, 596/1, 596/2, 596/3, 596/4, 596/5, 596/6, 

596/7, 596/8, 597/1, 597/2, 597/3, 597/4, 597/5, 597/6, 597/7, 597/8, 598/1, 598/9, 599/1, 599/2, 

599/3, 599/4, 599/5, 599/6, 599/7, 599/8, 599/9, 599/10, 599/11, 600/1, 600/2, 600/3, 600/4, 

600/5, 600/6, 600/7, 600/8, 600/9, 600/10, 601/1, 601/2, 601/3, 601/4, 601/5, 601/6, 602/1, 602/2, 

602/3, 602/4, 602/5, 602/6, 602/7, 602/8, 603/1, 603/2, 603/3, 603/4, 603/5, 603/6, 603/7, 603/8, 

603/9, 603/10, 604/1, 604/7, 604/8, 604/9, 604/10, 605/1, 605/7, 605/8, 605/9, 605/10, 606/1, 

606/2, 606/3, 606/4, 606/5, 606/6, 606/7, 606/8, 607/1, 607/2, 607/3, 607/4, 607/5, 607/6, 608/1, 

608/2, 608/3, 608/4, 608/5, 608/6, 663/1, 686/1, 686/2, 686/3, 686/4, 686/5, 686/6, 687/1, 687/2, 

687/3, 692/6, 701/1, 701/2, 701/3, 701/4, 701/5, 701/6, 701/7, 701/8, 1034/1, 1035/1, 1036/1, 

1037/1, 1037/2, 1037/3, 1037/4, 1037/5, 1037/6, 1037/7, 1037/8, 1037/9, 1050/1, 1050/2, 1051/1, 

1051/2, 1051/3, 1051/4, 1051/5, 1051/6, 1052/1, 1052/2, 1052/3, 1052/4, 1052/5, 1052/9, 1077/1, 

1077/2, 1077/3, 1077/4, 1078/1, 1078/2, 1078/3, 1078/4, 1079/1, 1079/2, 1079/3, 1079/4, 1079/5, 

1079/6, 1090/1, 1090/2, 1090/3, 1090/4, 1090/5, 1090/6, 1091/1, 1091/2, 1091/3, 1091/4, 1091/5, 

1091/6, 1092/1, 1092/2, 1092/3, 1092/4, 1092/5, 1093/1, 1093/2, 1093/3, 1093/4, 1093/5, 1093/6, 

1093/7, 1093/8, 1093/9, 1093/10, 1094/1, 1094/2, 1094/3, 1095/1, 1095/2, 1095/3, 1095/4, 

1095/5, 1095/6, 1096/3, 1096/4, 1096/5, 1096/6, 1096/7, 1096/10, 1096/11, 1096/12, 1096/13, 

1098/1, 1098/2, 1098/3, 1098/4, 1098/5, 1098/6, 1099/1, 1099/2, 1099/3, 1099/4, 1099/5, 1099/6, 

1100/1, 1100/2, 1100/3, 1101/1, 1101/2, 1101/3, 1101/4, 1102/1, 1102/2, 1102/3, 1103/1, 1103/2, 

1103/3, 1103/4, 1103/5, 1103/6, 1103/7, 1103/8, 1103/9, 1103/10, 1103/11, 1104/1, 1104/2, 

1104/3, 1104/4, 1104/5, 1104/6, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1105/1, 1105/2, 1105/3, 

1105/4, 1105/5, 1105/6, 1106/1, 1106/2, 1106/3, 1106/4, 1106/5, 1106/6, 1106/7, 1106/8, 1106/9, 

1107/1, 1107/2, 1107/3, 1107/4, 1107/5, 1107/6, 1107/7, 1107/8, 1107/9, 1107/10, 1107/11, 

1107/12, 1107/13, 1107/14, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1108/4, 1108/5, 1108/6, 1108/7, 1108/8, 

1108/9, 1108/10, 1108/11, 1109/1, 1109/2, 1109/3, 1109/4, 1109/5, 1109/6, 1109/7, 1109/8, 

1109/9, 1109/10, 1109/11, 1110/1, 1110/2, 1110/3, 1110/4, 1110/5, 1110/6, 1110/7, 1111/1, 

1111/2, 1111/3, 1111/4, 1111/5, 1111/6, 1111/7, 1112/1, 1112/2, 1112/3, 1112/4, 1112/5, 1113/1, 

1114/1, 1115/1, 1115/2, 1115/3, 1115/4, 1115/5, 1116/1, 1117/1, 1117/2, 1117/3, 1117/4, 1118/1, 

1118/2, 1118/3, 1118/4, 1118/5, 1118/6, 1118/7, 1118/8, 1119/1, 1119/2, 1119/3, 1119/4, 1119/5, 

1119/6, 1119/7, 1119/8, 1120/1, 1120/2, 1120/3, 1120/4, 1120/5, 1120/6, 1120/7, 1120/8, 1120/9, 

1120/10, 1121/1, 1121/2, 1121/3, 1121/4, 1121/5, 1121/6, 1121/7, 1121/8, 1121/9, 1122/1, 

1122/2, 1122/3, 1122/4, 1123/1, 1124/1, 1126/1, 1126/2, 1126/3, 1126/10, 1126/11, 1127/1, 
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1128/1, 1128/2, 1128/3, 1128/4, 1128/5, 1128/6, 1129/1, 1129/2, 1129/3, 1129/4, 1129/5, 1130/1, 

1130/2, 1130/3, 1130/4, 1130/5, 1130/6, 1130/7, 1130/8, 1131/1, 1132/1, 1133/1, 1165/1, 1165/2, 

1165/3, 1165/4, 1165/5, 1165/6, 1166/1, 1201/1, 1201/2, 1201/3, 1201/4, 1201/5, 1201/6, 1201/7, 

1201/8, 1201/9, 1201/10, 1202/1, 1202/2, 1202/3, 1202/4, 1202/5, 1202/6, 1202/7, 1202/8, 

1202/9, 1202/10, 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1203/4, 1203/5, 1203/6, 1204/1, 1204/2, 1204/3, 

1204/4, 1204/5, 1204/6, 1204/7, 1204/8, 1204/9, 1204/10, 1204/11, 1204/12, 1205/1, 1205/2, 

1205/3, 1205/4, 1205/5, 1205/6, 1205/7, 1206/1, 1206/2, 1206/3, 1206/4, 1206/5, 1206/6, 1206/7, 

1206/8, 1206/9, 1206/10, 1207/1, 1207/2, 1207/3, 1207/4, 1207/5, 1207/6, 1207/7, 1207/8, 

1207/9, 1207/10, 1208/11, 1209/12, 1209/13, 1209/14, 1209/15, 1209/16, 1209/17, 1209/18, 

1209/19, 1209/20, 1209/21, 1209/22, 1209/23, 1210/1, 1210/17, 1210/19, 1210/20, 1210/21, 

1210/22, 1210/23, 1210/24, 1210/25, 1210/26, 1210/27, 1210/28, 1210/29, 1210/30, 1210/31, 

1210/32, 1210/33, 1212/1, 1212/2, 1212/3, 1213/1, 1213/2, 1213/3, 1213/4, 1213/5, 1213/6, 

1213/7, 1213/8, 1213/9, 1213/13, 1214/8, 1214/9, 1215/3, 1215/4, 1215/5, 1215/6, 1216/1, 

1216/2, 1216/3, 1216/4, 1216/5, 1216/6, 1216/7, 1216/8, 1216/9, 1216/10, 1216/11, 1216/12, 

1217/1, 1217/2, 1217/3, 1217/4, 1217/5, 1217/6, 1217/7, 1217/8, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 

1218/5, 1218/6, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1218/11, 1218/12, 1219/1, 1219/2, 1219/3, 

1219/4, 1219/5, 1219/6, 1219/7, 1219/8, 1219/9, 1220/1, 1220/2, 1220/3, 1220/4, 1221/1, 1221/2, 

1221/3, 1221/4, 1221/5, 1221/6, 1221/7, 1221/8, 1221/9, 1221/11, 1222/1, 1223/1, 1224/1, 

1225/1, 1225/2, 1225/3, 1225/4, 1225/5, 1225/6, 1225/7, 1225/8, 1225/9, 1226/1, 1226/2, 1226/3, 

1226/4, 1226/5, 1226/6, 1226/7, 1226/8, 1226/9, 1226/10, 1226/11, 1226/12, 1227/5, 1227/6, 

1227/7, 1227/8, 1227/9, 1227/10, 1227/11, 1227/12, 1227/13, 1227/14, 1227/15, 1228/1, 1228/2, 

1228/3, 1228/4, 1228/5, 1229/1, 1229/2, 1229/3, 1229/4, 1229/5, 1229/6, 1230/1, 1230/2, 1230/3, 

1230/4, 1230/5, 1230/6, 1230/7, 1230/8, 1230/9, 1230/10, 1230/11, 1230/12, 1231/1, 1231/2, 

1231/3, 1231/4, 1231/5, 1231/6, 1231/7, 1231/8, 1232/1, 1232/2, 1232/3, 1232/4, 1232/5, 1232/6, 

1232/7, 1232/8, 1232/9, 1232/10, 1233/1, 1233/2, 1233/3, 1233/4, 1233/5, 1233/6, 1234/1, 

1234/2, 1234/3, 1234/4, 1234/5, 1234/6, 1234/7, 1234/8, 1234/9, 1234/10, 1235/1, 1235/2, 

1235/3, 1235/4, 1235/5, 1235/6, 1235/7, 1235/8, 1235/9, 1236/1, 1236/2, 1236/3, 1236/4, 1236/5, 

1236/6, 1236/7, 1236/8, 1236/9, 1237/1, 1237/2, 1237/3, 1237/4, 1237/5, 1237/6, 1237/7, 1237/8, 

1238/1, 1238/2, 1238/3, 1238/4, 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1238/8, 1238/9, 1239/1, 1239/2, 1239/3, 

1239/4, 1239/5, 1239/6, 1239/7, 1239/8, 1239/9, 1239/10, 1239/11, 1239/12, 1239/13, 1239/14, 

1239/15, 1240/1, 1240/2, 1240/3, 1240/4, 1241/1, 1241/2, 1241/3, 1242/1, 1242/2, 1242/3, 

1242/4, 1242/5, 1242/6, 1245/1, 1245/6, 1245/7, 1245/8, 1245/9, 1306/1, 1308/12, 1308/13, 

1308/14, 1308/15, 1308/16, 1308/17, 1308/18, 1308/19, 1308/20, 1308/21, 1308/22, 1308/23, 

1309/1, 1309/2, 1309/3, 1309/4, 1309/5, 1309/6, 1309/7, 1309/8, 1310/1, 1310/2, 1310/3, 1310/4, 

1310/5, 1310/6, 1310/7, 1310/8, 1311/1, 1311/2, 1311/3, 1311/4, 1312/1, 1312/2, 1312/3, 1312/4, 

1312/5, 1312/6, 1313/1, 1313/2, 1313/3, 1313/4, 1313/5, 1313/6, 1313/7, 1313/8, 1313/9, 

1313/10, 1314/1, 1314/2, 1314/3, 1314/4, 1314/5, 1314/6, 1314/7, 1314/8, 1314/9, 1314/10, 

1315/1, 1315/2, 1315/3, 1315/4, 1315/5, 1315/6, 1315/7, 1315/8, 1315/9, 1315/10, 1315/11, 

1315/12, 1316/1, 1316/2, 1316/3, 1316/4, 1316/5, 1316/6, 1316/7, 1316/8, 1316/9, 1316/10, 

1316/11, 1316/12, 1332/1, 1332/2, 1332/3, 1332/4, 1332/5 no.lu ada/parselleri ve Bağlum 

kadastrosu 1754 parseli kapsayan 90008/4 no.lu Parselasyon Planı 3194 sayılı kanunun 19. 

maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 60/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası AlınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı ġile Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Ġstanbul/ġile 

Adresi Kumbaba Mah. Uygur Cad. No: 11 Tel-Faks 0 216 711 22 27 - 712 23 25 

Posta Kodu 34980 E-Mail sileisl@ogm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Alacalı Turizm Gıda ĠnĢaat ve 

Sanayi Ticaret Limited ġirketi 

(Hakan YÜKSEL) 

 

Adresi 
Alacalı Mah. Yukarı Kuyu Sk.  

No: 4/1 ġile/Ġstanbul 
 

T.C. Kimlik No. 52504159708  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0470533558 Vergi Dairesi ġile-Ġst.  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 639265  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 117/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/73100 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Tosya Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Kastamonu/Tosya  

Adresi 
DilküĢa Mah. A. ReĢit Urkaya 

Sokak 
Tel-Faks 0 366 313 13 61 

Posta Kodu 37300 E-Mail 
 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Recep EKEN  

Adresi 
Merkez Mah. Orta Sokak No: 3 

Eskipazar/Karabük 
 

T.C. Kimlik No. 47113949536  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Eskipazar Vergi Dairesi  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 18/2354  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 119/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası AlınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı ġile Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Ġstanbul/ġile 

Adresi Kumbaba Mah. Uygur Cad. No: 11 Tel-Faks 0 216 711 22 27 - 712 23 25 

Posta Kodu 34980 E-Mail sileisl@ogm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Dilek TASMA  

Adresi 

Necip Fazıl Mah. Kübra Sk. 

EkĢioğlu Evrensel Sitesi B3 Blok 

No: 1 K/D.6 Ümraniye/Ġstanbul 

 

T.C. Kimlik No. 55174447434  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

8250822461 Vergi Dairesi 

Sarıgazi-Ġst. 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası  
 

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 122/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/509759 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü/Bayburt Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe BAYBURT 

Adresi 

Zahit Mahallesi Recep Tayyip 

ERDOĞAN Bulvarı 

Merkez/BAYBURT 

Tel-Faks 04582132295-04582132306 

Posta Kodu 69000 E-Mail bayburtisl@ogm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

TUNAY ĠNġAAT TURĠZM 

ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

 

Adresi 
KUTLU MAHALLESĠ 191. S. 23/7 

AKDERE MAMAK/ANKARA  
 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
DĠKĠMEVĠ V.D. 8620100820  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 157335  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 120/1-1 



5 Ocak 2018 – Sayı : 30292 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/72777 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
DSĠ Genel Müdürlüğü Proje ve 

ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe Ankara  

Adresi 
Devlet Mahallesi Ġnönü Bulvarı 

No:16 Çankaya 
Tel-Faks 0312 454 53 00 - 0312 454 53 05 

Posta Kodu 06100 E-Mail proje@dsi.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Plansu Mimarlık Mühendislik 

MüĢavirlik Jeoteknik ĠnĢaat 

Madencilik Limited ġirketi 

Abdullah Ercüment DOĞAN 

Adresi 
Kentkoop Mahallesi 1862. Cadde 

No:10-CA/1 Yenimahalle/ANKARA 

Kentkoop Mahallesi 1862. Cadde 

No:10-CA/1 Yenimahalle/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  22585037462 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7300344297  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
244227  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 121/1-1 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2018 – Sayı : 30292 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/233176 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü 

Adı Yozgat Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Yozgat 

Adresi 
Develik Mah. Çamlık Cad. No: 68 

Merkez/YOZGAT 

Tel 

Faks 

0 (354) 2129218 

0 (354) 2124994 

Posta Kodu 66100 E-Mail 


4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Dönmez ĠnĢat Otomotiv ĠĢ Makinaları 

Petrol Ürünleri Dayanıklı Tüketim 

Maddeleri San. ve Tic. Ltd. ġti. 

 

Adresi 
GMK Bulvarı Üç Ocak Mah. No: 25 

Akdeniz/MERSĠN 
 

T.C. Kimlik No. 
 

 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3120084126  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
19915  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 118/1-1 



5 Ocak 2018 – Sayı : 30292 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 133/1-1 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2018 – Sayı : 30292 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 132/1-1 



5 Ocak 2018 – Sayı : 30292 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 131/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2018 – Sayı : 30292 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 130/1-1 

 



5 Ocak 2018 – Sayı : 30292 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 129/1-1 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2018 – Sayı : 30292 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 128/1-1 



5 Ocak 2018 – Sayı : 30292 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 127/1-1 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2018 – Sayı : 30292 

 

Düzce Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 139/1-1 



5 Ocak 2018 – Sayı : 30292 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından: 

Trabzon ili, Araklı ilçesi, Konakönü Mahallesi Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 

22.08.2017 tarihli ve 9909 sayılı OLUR‘u ile ―Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak 

tescil edilmiĢtir. 

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına ĠliĢkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik‖in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan ―Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 

ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete‘de yayımlanır ve Bakanlığın internet 

sayfasında bir ay süre ile duyurulur.‖ hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 

tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde 

mevcuttur. 

 
 79/1/1-1 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2018 – Sayı : 30292 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından: 

Malatya Ġli, Darende Ġlçesi, Ayvalı Kanyonu Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 

28/11/2017 tarihli ve 14360 sayılı OLUR‘u ile ―Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak 

tescil edilmiĢtir. 

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına ĠliĢkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik‖in 3. Maddesinin  (j) bendinde yer alan ―Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 

ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete‘de yayımlanır ve Bakanlığın internet 

sayfasında bir ay süre ile duyurulur.‖ hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 

tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde 

mevcuttur. 

 
 79/2/1-1 



5 Ocak 2018 – Sayı : 30292 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından: 

Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Boztepe Mahallesi Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 

30.10.2017 tarihli ve 12901 sayılı OLUR‘u ile ―Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve 

―Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı‖ olarak tescil edilmiĢtir. 

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına ĠliĢkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik‖in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan ―Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 

ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete‘de yayımlanır ve Bakanlığın internet 

sayfasında bir ay süre ile duyurulur.‖ hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 

tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde 

mevcuttur. 

 
 79/3/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2018 – Sayı : 30292 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından: 

Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Çamoba Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 21.07.2017 

tarihli ve 8687 sayılı OLUR‘u ile ―Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil 

edilmiĢtir. 

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına ĠliĢkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik‖in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan ―Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 

ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete‘de yayımlanır ve Bakanlığın internet 

sayfasında bir ay süre ile duyurulur.‖ hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 

tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde 

mevcuttur. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından: 

Zonguldak ili, Karadeniz Ereğli ilçesi, Demirçelik Lojmanları Göztepe Mevkii Doğal Sit 

Alanı, Bakanlık Makamının 28.11.2017 tarihli ve 14357 sayılı OLUR‘u ile ―Doğal Sit-Nitelikli 

Doğal Koruma Alanı" ve ―Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı"olarak 

tescil edilmiĢtir. 

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına ĠliĢkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik‖in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan ―Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 

ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete‘de yayımlanır ve Bakanlığın internet 

sayfasında bir ay süre ile duyurulur.‖ hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 

tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde 

mevcuttur. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından: 

Malatya Ġli, Darende Ġlçesi,  Günpınar ġelalesi Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 

28.11.2017 tarihli ve 14340 sayılı OLUR‘u ile ―Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak 

tescil edilmiĢtir. 

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına ĠliĢkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik‖in 3. Maddesinin  (j) bendinde yer alan ―Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 

ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete‘de yayımlanır ve Bakanlığın internet 

sayfasında bir ay süre ile duyurulur.‖ hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 

tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde 

mevcuttur. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından: 

Trabzon ili, Tonya ilçesi, Kadıralak Yaylası Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 

17.07.2017 tarihli ve 8220 sayılı OLUR‘u ile ―Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve 

―Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı‖ olarak tescil edilmiĢtir. 

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına ĠliĢkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik‖in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan ―Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 

ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete‘de yayımlanır ve Bakanlığın internet 

sayfasında bir ay süre ile duyurulur.‖ hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 

tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde 

mevcuttur. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından: 

Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Marzallı (Koru) Yaylası Doğal Sit Alanı, Bakanlık 

Makamının 28.11.2017 tarihli ve 14297 sayılı OLUR‘u ile ―Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma 

Alanı" ve ―Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı‖ olarak tescil 

edilmiĢtir. 

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına ĠliĢkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik‖in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan ―Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 

ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete‘de yayımlanır ve Bakanlığın internet 

sayfasında bir ay süre ile duyurulur.‖ hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 

tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde 

mevcuttur. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından: 

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Papazın Bağı Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 

28.11.2017 tarihli ve 14337 sayılı OLUR‘u ile ―Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak 

tescil edilmiĢtir. 

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına ĠliĢkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik‖in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan ―Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 

ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete‘de yayımlanır ve Bakanlığın internet 

sayfasında bir ay süre ile duyurulur.‖ hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 

tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde 

mevcuttur. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından: 

Trabzon ili, Vakfıkebir ilçesi, Merkez Çamlık Mahallesi Doğal Sit Alanı, Bakanlık 

Makamının 22.08.2017 tarihli ve 9910 sayılı OLUR‘u ile ―Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma 

Alanı" olarak tescil edilmiĢtir. 

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına ĠliĢkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik‖in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan ―Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 

ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete‘de yayımlanır ve Bakanlığın internet 

sayfasında bir ay süre ile duyurulur.‖ hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 

tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde 

mevcuttur. 
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÜNĠVERSĠTEMĠZE ―ÖĞRETĠM ÜYELERĠ‖ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aĢağıda gösterilen Bölüm, Program ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı 

Kanun ve ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin ilgili maddeleri uyarınca 

tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.  

ĠLAN BAġLAMA TARĠHĠ : 05.01.2018 

ĠLAN BĠTĠġ TARĠHĠ (Son BaĢvuru) : 19.01.2018  

BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

Profesörler Ġçin: 

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe 

• YÖK Formatında ÖzgeçmiĢ  

• Nüfus Cüzdanı Sureti 

• Fotoğraf (5 Adet), 

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce 

Profesör kadrosuna atanmıĢ ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek 

Lisans Diploması, Lisans Diploması (YurtdıĢından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu 

BaĢkanlığınca verilen Denklik Belgesi)], 

• Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya, 

• Ġngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eĢdeğerliliği 

Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almıĢ 

olmak veya lisans ya da doktora eğitimini Ġngilizcenin ana dili olarak konuĢulduğu ülkelerde 

tamamlamıĢ olmak. (Bu koĢul yabancı dilde (Ġngilizce) eğitim veren bölümler/programlar için 

geçerlidir.) 

Doçentler Ġçin: 

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe 

• YÖK Formatında ÖzgeçmiĢ  

• Nüfus Cüzdanı Sureti 

• Fotoğraf (5 Adet), 

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek 

Lisans Diploması, Lisans Diploması, (YurtdıĢından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu 

BaĢkanlığınca verilen Denklik Belgesi), 

• Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya, 

• Ġngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eĢdeğerliliği 

Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almıĢ 

olmak veya lisans ya da doktora eğitimini Ġngilizcenin ana dili olarak konuĢulduğu ülkelerde 

tamamlamıĢ olmak. (Bu koĢul yabancı dilde (Ġngilizce) eğitim veren bölümler/programlar için 

geçerlidir.) 

Yardımcı Doçentler Ġçin: 

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe 

• YÖK Formatında ÖzgeçmiĢ  

• Nüfus Cüzdanı Sureti 

• Fotoğraf (5 Adet), 

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce 

Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıĢ ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans 

Diploması, Lisans Diploması (YurtdıĢından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu 

BaĢkanlığınca verilen Denklik Belgesi)], 

• Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya, 
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• Ġngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eĢdeğerliliği 

Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almıĢ 

olmak veya lisans ya da doktora eğitimini Ġngilizcenin ana dili olarak konuĢulduğu ülkelerde 

tamamlamıĢ olmak. (Bu koĢul yabancı dilde (Ġngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için 

geçerlidir.) 

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze Ģahsen baĢvurmaları 

gerekmektedir. Postayla veya eksik belgeyle yapılan baĢvurular geçersiz sayılacaktır. 

 

FAKÜLTE 

BÖLÜM/PROGRAM/ 

ANABĠLĠM DALI 

ÖĞRETĠM 

ÜYESĠ SAYI BAġVURU ġARTLARI 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü 

Profesör 1 

Doktora ve Doçentlik unvanını 

Yeni Türk Edebiyatı alanında 

almıĢ olmak. 

Profesör 1 

Doktora ve Doçentlik unvanını 

Halk Edebiyatı alanında almıĢ 

olmak. 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Doktora eğitimini Eski Türk 

Dili alanında tamamlamıĢ 

olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 

Bölümü 
Profesör 1 

Doçentlik unvanını Fizik 

alanında almıĢ olmak. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Göz 

Hastalıkları Anabilim 

Dalı 

Profesör 1 
Doçentlik unvanını Göz 

Hastalıklarından almıĢ olmak. 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Göz 

Hastalıkları Anabilim 

Dalı 

Yardımcı 

Doçent 
1 Göz Hastalıkları uzmanı olmak. 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Kadın 

Hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı 

Yardımcı 

Doçent 
3 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 

uzmanı olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü Aile 

Hekimliği Anabilim 

Dalı 

Yardımcı 

Doçent 
1 Aile Hekimliği uzmanı olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

uzmanı olmak. 

Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü Tıbbi 

Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi 

Mikrobiyoloji uzmanı olmak 

veya Mikrobiyoloji alanında 

doktora yapmıĢ olmak. 

Tercihen Ġngilizce yeterliliğe 

sahip olup ayrıca Proteom 

analizleri konusunda çalıĢ-

maları olmak. 
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FAKÜLTE 

BÖLÜM/PROGRAM/ 

ANABĠLĠM DALI 

ÖĞRETĠM 

ÜYESĠ SAYI BAġVURU ġARTLARI 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü 

Profesör 1 Lisansüstü eğitimini ve 

Doçentlik unvanını Beslenme 

ve Diyetetik alanında almıĢ 

olmak. 
Doçent 1 

Yardımcı 

Doçent 
3 

Lisansüstü eğitimini Beslenme 

ve Diyetetik alanında almıĢ 

olmak. 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

Profesör 1 Doktora ve Doçentlik unvanını 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

ya da Fizyoterapi alanında 

almıĢ olmak. 
Doçent 1 

Yardımcı 

Doçent 
3 

Doktora unvanını Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon ya 

da Fizyoterapi alanında almıĢ 

olmak. 

Sağlık Yönetimi 

Bölümü 

Profesör 1 
Doktora veya Doçentlik 

unvanını Sağlık Kurumları 

ĠĢletmeciliği ya da Sağlık 

Kurumları Yönetimi alanla-

rından birinde almıĢ olmak. 

Doçent 1 

Yardımcı 

Doçent 
3 

Doktora unvanını Sağlık 

Kurumları ĠĢletmeciliği ya da 

Sağlık Kurumları Yönetimi 

alanlarından birinde almıĢ 

olmak. 

 53/1-1 

—— • —— 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik‖ ve Ġstanbul GeliĢim Üniversitesi ―Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme 

Kriterleri‖ hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları 

yönünden 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak aĢağıda belirtilen bölümlere öğretim 

üyeleri alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.  

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Profesör adaylarının; nüfus 

cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiĢ, doçentlik belgesi, 

yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalıĢmalarını, Üniversite 

Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Ġstanbul GeliĢim 

Üniversitesi Rektörlüğüne baĢvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiĢ, 

doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir). 

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Doçent adaylarının; nüfus 

cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiĢ, doçentlik belgesi, 

yayın listesi, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Ġstanbul GeliĢim 

Üniversitesi Rektörlüğüne baĢvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiĢ, 

doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir). 
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2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Yardımcı Doçent 

adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim 

durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) 

anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiĢ, doktora belgesi, bilimsel 

çalıĢmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte Ġlan edilen birime 

baĢvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiĢ, yayın listesi, doktora 

belgesi, yabancı dil belgesi eklenecektir). Yardımcı Doçentlik kadrolarına baĢvuran adayların 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca 

ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı 

yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte 

Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince belirlenecek olup, ilgili kiĢilere sınav sonuçları 

ayrıca bildirilecektir). 

BaĢvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 19.01.2018 tarihine kadar Profesör 

ve Doçent kadrosuna baĢvurular için Rektörlüğe, Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvurular için ise 

Ġstanbul GeliĢim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına Ģahsen yapılması gerekmektedir. 

Posta ve internet üzerinden yapılan baĢvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.  

Adres: Cihangir Mah. ġehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. 

No: 1 Avcılar/Ġstanbul - Tel: 0212 422 70 00 

 

ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE 

SOSYAL BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ ARANAN NĠTELĠK 

KADRO UNVANI-ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı 

(Ġngilizce)* 

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı, 

Amerikan Kültürü ve 

Edebiyatı, 

Ġngilizce Dil Bilim, 

Çeviribilim (Ġngilizce) 

Ġngiliz Dili Eğitimi ile ilgili 

alanlardan doktorasını veya 

doçentliği almıĢ olmak. 

1 1 2 

Turizm Rehberliği 
Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 2 

Psikoloji (Ġngilizce)* 

Psikoloji alanında 

doktorasını veya doçentliğini 

almıĢ olmak. 

1 1 1 

Havacılık Yönetimi 
Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 2 

Havacılık Yönetimi 

(Ġngilizce)* 

Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 2 

Uluslararası Lojistik ve 

TaĢımacılık 

Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 2 
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ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE 

SOSYAL BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ ARANAN NĠTELĠK 

KADRO UNVANI-ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Uluslararası Lojistik ve 

TaĢımacılık 

(Ġngilizce)* 

Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 2 

Sosyoloji 

Sosyoloji veya Felsefe 

alanında doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 

2 2 4 

Halkla ĠliĢkiler ve 

Tanıtım 

Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 2 

Yeni Medya 
Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 2 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi 

Kamu Hukuku ya da ilgili 

alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 

1 1 1 

Radyo Televizyon ve 

Sinema 

Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 1 1 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası ĠliĢkiler 

(Ġngilizce)* 

Ġlgili alanda doçentliğini 

almıĢ olmak. 
1 1 - 

ĠĢletme (Ġngilizce)* 

ĠĢletme, Turizm 

ĠĢletmeciliği, Deniz Liman 

ĠĢletmeciliği alanlarında 

doktorasını veya doçentliğini 

almıĢ olmak. 

1 1 3 

Ekonomi ve Finans 

(Ġngilizce)* 

Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 1 

Yönetim BiliĢim Sistemleri 
Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
- - 1 

Uluslararası ĠĢletmecilik ve 

Ticaret 

Ġnsan Kaynakları Yönetimi 

alanında doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 

2 2 2 

UYGULAMALI 

BĠLĠMLER 

YÜKSEKOKULU ARANAN NĠTELĠK 

KADRO UNVANI-ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Halkla ĠliĢkiler ve 

Reklamcılık 

Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 2 

Medya ve ĠletiĢim 

Sistemleri 

Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 1 1 
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UYGULAMALI 

BĠLĠMLER 

YÜKSEKOKULU ARANAN NĠTELĠK 

KADRO UNVANI-ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Gastronomi 
Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 2 

Gastronomi (Ġngilizce)* 
Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 1 1 

Uçak Gövde-Motor Bakım 
Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 2 3 

Havacılık Yönetimi 
Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 3 

Lojistik 
Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 2 

Uluslararası Ticaret 
Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 1 1 

Restorasyon ve 

Konservasyon 

Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 2 

Sosyal Hizmet 
Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
2 2 2 

Televizyon Haberciliği ve 

Programcılığı 

Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 1 1 

MÜHENDĠSLĠK-

MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ARANAN NĠTELĠK 

KADRO UNVANI-ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Bilgisayar Mühendisliği 
Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 1 1 

Mimarlık 
Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 1 3 

Mimarlık (Ġngilizce)* 
Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 1 2 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
- - 1 

GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESĠ ARANAN NĠTELĠK 

KADRO UNVANI-ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

ĠletiĢim Tasarımı 

Ġlgili alanda 

doktorasını/sanatta 

yeterliliğini veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 

1 1 1 

Grafik Tasarım 

Ġlgili alanda 

doktorasını/sanatta 

yeterliliğini veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 

1 1 1 

Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları 

Ġlgili alanda 

doktorasını/sanatta 

yeterliliğini veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 

1 1 2 
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GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESĠ ARANAN NĠTELĠK 

KADRO UNVANI-ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Ġç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı 

Ġlgili alanda 

doktorasını/sanatta 

yeterliliğini veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 

1 1 2 

Ġç Mimarlık 

Ġlgili alanda 

doktorasını/sanatta 

yeterliliğini veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 

1 1 2 

Sinema ve Televizyon 

Ġlgili alanda 

doktorasını/sanatta 

yeterliliğini veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 

1 1 1 

Moda ve Tekstil Tasarımı 

Ġlgili alanda 

doktorasını/sanatta 

yeterliliğini veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 

1 2 2 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE 

SPOR YÜKSEKOKULU ARANAN NĠTELĠK 

KADRO UNVANI -ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Antrenörlük Eğitimi 
Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 1 1 

Egzersiz ve Spor Bilimleri 
Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 1 1 

Rekreasyon 
Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 1 1 

Spor Yöneticiliği 
Ġlgili alanda doktorasını veya 

doçentliğini almıĢ olmak. 
1 1 2 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ 

YÜKSEKOKULU ARANAN NĠTELĠK 

KADRO UNVANI-ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Beslenme ve Diyetetik 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor ya da Beslenme ve 

Diyetetik, Gastronomi, 

Biyoloji Türkçe ya da 

Ġngilizce bölümlerden lisans 

mezunu olmak, Eczacılık 

Biyokimyası veya ilgili 

alanlardan doktorasını ya da 

doçentliği almıĢ olmak. 

1 1 2 
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SAĞLIK BĠLĠMLERĠ 

YÜKSEKOKULU ARANAN NĠTELĠK 

KADRO UNVANI-ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Beslenme ve Diyetetik 

(Ġngilizce)* 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor ya da Beslenme ve 

Diyetetik, Gastronomi, 

Türkçe ya da Ġngilizce 

bölümlerden lisans mezunu 

olmak, ilgili alanlardan 

doktorasını ya da doçentliği 

almıĢ olmak. 

1 1 2 

Çocuk GeliĢimi 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor ya da Çocuk GeliĢimi 

veya Okul Öncesi Eğitimi, 

Psikoloji, ĠletiĢim, Sosyoloji 

Türkçe ya da Ġngilizce 

bölümü lisans mezunu 

olmak, Eğitim Programları 

ve Öğretim ana bilim 

dalında veya ilgili alanlardan 

doktorasını ya da doçentliği 

almıĢ olmak. 

1 1 2 

Çocuk GeliĢimi 

(Ġngilizce)* 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor ya da Çocuk GeliĢimi 

veya Okul Öncesi Eğitimi, 

Psikoloji, ĠletiĢim, Sosyoloji 

Türkçe ya da Ġngilizce 

bölümü lisans mezunu 

olmak, ilgili alanlardan 

doktorasını ya da doçentliği 

almıĢ olmak. 

1 1 2 

Ergoterapi 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor veya ilgili alanda 

doktorasını veya doçentliğini 

almıĢ olmak. 

1 1 2 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor ya da Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü, 

Ergoterapi, Nöroloji, Fizik, 

Türkçe veya Ġngilizce lisans 

mezunu olup, ilgili 

alanlardan doktorasını ya da 

doçentliğini almıĢ olmak. 

1 1 2 
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SAĞLIK BĠLĠMLERĠ 

YÜKSEKOKULU ARANAN NĠTELĠK 

KADRO UNVANI-ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

(Ġngilizce)* 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor ya da Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü, 

Ergoterapi, Nöroloji, Fizik, 

Türkçe veya Ġngilizce lisans 

mezunu olup, ilgili 

alanlardan doktorasını ya da 

doçentliğini almıĢ olmak. 

1 1 2 

HemĢirelik 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor ya da HemĢirelik 

Türkçe veya Ġngilizce 

bölümü lisans mezunu 

olmak, ilgili alanlardan 

doktorasını ya da doçentliği 

almıĢ olmak. 

1 1 2 

HemĢirelik (Ġngilizce)* 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor ya da HemĢirelik 

Türkçe veya Ġngilizce 

bölümü lisans mezunu 

olmak, ilgili alanlardan 

doktorasını ya da doçentliği 

almıĢ olmak. 

1 1 2 

Odyoloji 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor veya lisans mezunu 

olup, Odyoloji alanında 

doktorasını ya da doçentliği 

almıĢ olmak. 

2 1 2 

Ortez Protez 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor veya lisans mezunu 

olup, Ortez Protez alanında 

doktorasını ya da doçentliği 

almıĢ olmak. 

1 1 2 

Perfüzyon 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor veya lisans mezunu 

olup, Perfüzyon Teknikleri 

ile ilgili alanlarda 

doktorasını ya da doçentliği 

almıĢ olmak. 

1 1 2 
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SAĞLIK BĠLĠMLERĠ 

YÜKSEKOKULU ARANAN NĠTELĠK 

KADRO UNVANI-ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

Sağlık Yönetimi 

Tıp Fakültesi mezunu uzman 

doktor veya Sağlık Ġdaresi, 

Sağlık Yönetimi veya 

ĠĢletme Bölümlerinden 

birinde lisans mezunu 

olmak, Sağlık Yönetimi 

veya ĠĢletme alanında 

doktorasını ya da doçentliği 

almıĢ olmak. 

1 1 2 

Sosyal Hizmetler 

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, 

Psikoloji, Felsefe, 

Antropoloji, Hukuk, Kamu 

Yönetimi, Ġstatistik, ĠletiĢim, 

Felsefe Türkçe veya 

Ġngilizce Bölümü lisans 

mezunu olmak, ilgili 

alanlardan doktorasını ya da 

doçentliği almıĢ olmak. 

1 1 2 

Sosyal Hizmetler 

(Ġngilizce)* 

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, 

Psikoloji, Felsefe, 

Antropoloji, Hukuk, Kamu 

Yönetimi, Ġstatistik, ĠletiĢim 

Türkçe veya Ġngilizce 

Bölümü lisans mezunu 

olmak, ilgili alanlardan 

doktorasını ya da doçentliği 

almıĢ olmak. 

1 1 2 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU ARANAN NĠTELĠK 

KADRO UNVANI - ADEDĠ 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

DiĢ Protez Teknolojisi 

DiĢ Hekimliği Fakültesi 

mezunu olup, Uzmanlığını 

Protez alanında yapmıĢ 

olmak. 

- - 2 

Ağız ve DiĢ Sağlığı 

DiĢ Hekimliği Fakültesi 

mezunu olup, Uzmanlığını 

yapmıĢ olmak. 

- - 2 

Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri 

Tıp Fakültesi mezunu olup 

Radyoloji alanında 

Uzmanlığını yapmıĢ olmak. 

- - 2 

 
(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

ĠliĢkin Yönetmelik‖ uyarınca Ġngilizce ders verebiliyor olmak. 116/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2017 - 214 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2017 - 3098 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Akçakale Ġlçesi, Mil Mahallesi sınırlarında bulunan 2863 sayılı Yasa 

kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Mil Höyüğü‘nün koruma ve kullanma 

koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 14.12.2017 tarihli raporu, 

ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 18.10.2010/1269 sayılı tescil 

kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Akçakale Ġlçesi, Mil Mahallesi sınırlarında bulunan 2863 sayılı Yasa 

kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Mil Höyüğü‘nün ġanlıurfa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 18.10.2010/1269 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli 

haritada sınırları gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Mil Höyüğü, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2017 - 214 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2017 - 3099 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Akçakale Ġlçesi, GündaĢ Mahallesi sınırlarında bulunan, 2863 sayılı Yasa 

kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli GündaĢ Nekropol Alanı‘nın koruma ve 

kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 14.12.2017 

tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 26.01.2011/1371 

sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Akçakale Ġlçesi, GündaĢ Mahallesi sınırlarında bulunan, 2863 sayılı Yasa 

kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli GündaĢ Nekropol Alanı‘nın, ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 26.01.2011/1371 sayılı karar eki 1/5000 

ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

GündaĢ Nekropol Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma 

KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz; ağaçlandırma yapılamaz  

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2017 - 214 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2017 - 3096 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Yalınlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı 

Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Yalınlı Höyüğü‘nün koruma ve 

kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 14.12.2017 

tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 03.08.2010/1226 

sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Yalınlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı 

Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Yalınlı Höyüğü‘nün ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 03.08.2010/1226 sayılı karar eki 1/5000 

ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Yalınlı Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢullarının; 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2017 - 214 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2017 - 3100 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Salihler Mahallesi sınırlarında bulunan, 2863 sayılı Yasa 

kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Salihler Höyüğü‘nün sit derecesinin 

değiĢtirilmesi ve koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü 

uzmanlarının 14.12.2017 tarihli raporu ve ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu‘nun 30.03.2010/1103 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, 1/5000 

ölçekli harita, tescil fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Salihler Mahallesi sınırlarında bulunan ve I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Salihler Höyüğün sit sınırları içerisinde sosyal yaĢamın devam 

etmesi ve yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince sit derecesinin II. Derece arkeolojik sit alanı 

olarak değiĢtirilmesine ve tescilinin devamına, mevcut sit alanı sınırları korunarak yeniden 

hazırlanan 1/5000 ölçekli sit alanı haritası ve tescil fiĢinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Salihler Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları‘nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2017 - 214 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2017 - 3097 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Deniz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı 

Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Deniz Höyüğü‘nün koruma ve 

kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 14.12.2017 

tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 18.04.2011/1460 

sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Deniz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı 

Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Deniz Höyüğü‘nün ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 18.04.2011/1460 sayılı karar eki 1/5000 

ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Deniz Höyüğü, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 20.12.2017 - 213 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.12.2017 - 3059 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Günece Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı yasa 

kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Günece Kaya Mezarları‘nın koruma ve 

kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 14.12.2017 

tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 30.11.2010/1314 

sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Günece Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı yasa 

kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Günece Kaya Mezarları‘nın ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 30.11.2010/1314 sayılı karar eki 1/5000 

ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Günece Kaya Mezarları II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma 

KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz; ağaçlandırma yapılamaz. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 20.12.2017 - 213 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.12.2017 - 3061 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Hilalli Mahallesi, Bozok mezrası sınırları içerisinde yer alan, 

2863 sayılı Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Bozok Mezrası 

Geç Roma YerleĢimi‘nin koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz 

Müdürlüğü uzmanlarının 14.12.2017 tarihli raporu ve sit alanı sınırlarına iliĢkin ġanlıurfa Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 26.01.2010/1037 sayılı tescil kararı okundu. 

Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Hilalli Mahallesi, Bozok mezrası sınırları içerisinde yer alan 

ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Bozok Mezrası Geç Roma YerleĢimi‘nin 

ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 26.01.2010/1037 sayılı karar 

eki olan 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına,  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda; 

Bozok Mezrası Geç Roma YerleĢimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları‘nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 20.12.2017 - 213 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.12.2017 - 3060 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Saylakkaya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı 

Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen ―Kerkinin Kıracı‖nın koruma 

kullanma koĢullarının belirlenmesi, sit haritasının ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin 

Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 15.12.2017 tarihli raporu ve sit alanı sınırlarına iliĢkin 

ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 17.04.2008/629 sayılı tescil 

kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, tescil fiĢi, 1/2000 ölçekli sit alanı haritası, bilgi ve 

belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Saylakkaya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen ―Kerkinin Kıracı‖nın ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 17.04.2008/629 sayılı karar eki olan 1/5000 ölçekli 

haritasındaki mevcut sit alanı sınırları korunarak 1/2000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile 

gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına,  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda; 

Kerkinin Kıracı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları‘nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.12.2017 - 212 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.12.2017 - 3053 ġANLIURFA 

Mardin ili, Savur ilçesi, Dereiçi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 148 ada 6 nolu 

parselin tescilli olup olmadığına iliĢkin, Savur Asliye Hukuk Mahkemesi‘nin 05.10.2017 tarih ve 

2016/679 Esas sayılı yazısı, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 15.12.2017 tarihli raporu, 

konunun dosyası, 1/1000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

Mardin ili, Savur ilçesi, Dereiçi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alan,2863 sayılı 

Yasa kapsamında Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden ekli 1/1000 

ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Dereiçi YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları‘nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

ġeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 20.12.2017 - 213 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.12.2017 - 3062 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Halfeti ilçesi,  Seldek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 2863 sayılı Yasa 

kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Höyüktepe Höyüğü‘nün koruma 

kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 13.12.2017 

tarihli raporu ve ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 28.09.2011/3 sayılı 

tescil kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Seldek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Höyüktepe Höyüğü'nün ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu‘nun 28.09.2011/3 sayılı karar eki olan 1/5000 ölçekli haritada sınırları 

koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda; 

Höyüktepe Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları‘nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2017/11076 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
2017/11094 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2018 Yılında Kapsama Alınacak

Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma

Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Işık Üniversitesi Kuruluş ve İşleyiş Yönetmeliği
— İstanbul Rumeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— 2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi
— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/12)
— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/13)
— Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2)
— Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 16/11/2017 Tarihli ve 2014/12143 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI
— Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

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


