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        YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA BAZI KANUNLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6459 Kabul Tarihi: 11/4/2013

MADDE 1 – 4/7/1972 tarihli ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu-

nun 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Ancak, tam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen miktar, süre veya diğer usul kuralları

gözetilmeksizin nihai karar verilinceye kadar, harcı ödenmek suretiyle bir defaya mahsus olmak

üzere artırılabilir ve miktarın artırılmasına ilişkin dilekçe otuz gün içinde cevap verilmek üzere

karşı tarafa tebliğ edilir.”

MADDE 2 – 1602 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ı) Kararın, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki

protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan

Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması.

Birinci fıkranın (ı) bendi kapsamına giren kararlar hakkında yargılamanın iadesi, Avrupa

İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde istenebilir.”

MADDE 3 – 1602 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun 46 ncı maddesi-

nin dördüncü fıkrasına eklenen hüküm, kanun yolu aşaması dâhil, yürürlük tarihinde derdest

olan davalarda da uygulanır.”
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MADDE 4 – 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 16 ncı
maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, tam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen miktar, süre veya diğer usul kuralları
gözetilmeksizin nihai karar verilinceye kadar, harcı ödenmek suretiyle bir defaya mahsus olmak
üzere artırılabilir ve miktarın artırılmasına ilişkin dilekçe otuz gün içinde cevap verilmek üzere
karşı tarafa tebliğ edilir.”

MADDE 5 – 2577 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7 – 1. Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun 16 ncı mad-

desinin dördüncü fıkrasına eklenen hüküm, kanun yolu aşaması dâhil, yürürlük tarihinde der-
dest olan davalarda da uygulanır.”

MADDE 6 – 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu mad-
desine sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan davanın dört ay içinde sonuçlandırılamaması
hâlinde, tespit edilen bedele bu sürenin bitiminden itibaren kanuni faiz işletilir.”

MADDE 7 – 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 6 ncı mad-
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; dördüncü fıkrasında yer alan “onbin”
ibaresi “beş bin” olarak değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

“Terör örgütlerinin; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya
öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bildiri veya açıklamalarını basanlar veya
yayınlayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

MADDE 8 – 3713 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya
övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi
hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlen-
mesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli
para cezasına hükmolunur. Aşağıdaki fiil ve davranışlar da bu fıkra hükümlerine göre cezalan-
dırılır:

a) Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde,
kimliklerin gizlenmesi amacıyla yüzün tamamen veya kısmen kapatılması.

b) Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında gerçekleşmese dahi, terör örgütünün üyesi
veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde;

1. Örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması,
2. Slogan atılması,
3. Ses cihazları ile yayın yapılması,
4. Terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın

giyilmesi.”
“Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına;
a) İkinci fıkrada tanımlanan suçu,
b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan suçu,
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c) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28 inci

maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma

suçunu,

işleyenler hakkında, 5237 sayılı Kanunun 220 nci maddesinin altıncı fıkrasında tanım-

lanan suçtan dolayı ayrıca ceza verilmez.”

MADDE 9 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 94 üncü maddesine

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Bu suçtan dolayı zamanaşımı işlemez.”

MADDE 10 – 5237 sayılı Kanunun 215 inci maddesinde yer alan “kimse,” ibaresinden

sonra gelmek üzere “bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çık-

ması hâlinde,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – 5237 sayılı Kanunun 220 nci maddesinin altıncı fıkrasına “Bu fıkra hük-

mü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır.” cümlesi eklenmiş ve sekizinci fıkrasında yer

alan “veya amacının” ibaresi “cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek

veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – 5237 sayılı Kanunun 235 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımla-

rına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

“(3) İhaleye fesat karıştırma suçunun;

a) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi hâlinde temel cezanın alt sınırı beş

yıldan az olamaz. Ancak, kasten yaralama veya tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren ni-

telikli hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca bu suçlar dolayısıyla cezaya hükmolunur.

b) İşlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana

gelmemiş ise, bu fıkranın (a) bendinde belirtilen hâller hariç olmak üzere, fail hakkında bir

yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

MADDE 13 – 5237 sayılı Kanunun 318 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(1) Askerlik hizmetini yapanları firara sevk edecek veya askerlik hizmetine katılacak

olanları bu hizmeti yapmaktan vazgeçirecek şekilde teşvik veya telkinde bulunanlara altı aydan

iki yıla kadar hapis cezası verilir.”

MADDE 14 – 5237 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun 235 inci mad-

desinde yapılan değişiklik sebebiyle görülmekte olan davalarda görevsizlik kararı verilemez.”

MADDE 15 – 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 105 inci

maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklen-

miştir.

“Duruşma dışında bu karar verilirken Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık veya müdafiinin gö-

rüşü alınmaz.”
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MADDE 16 – 5271 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“bulundurularak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, şüpheli veya müdafii dinlenilmek sure-

tiyle” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17 – 5271 sayılı Kanunun 141 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki

bent eklenmiştir.

“k) Yakalama veya tutuklama işlemine karşı Kanunda öngörülen başvuru imkânlarından

yararlandırılmayan,”

MADDE 18 – 5271 sayılı Kanunun 144 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – 5271 sayılı Kanunun 172 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan verildi-

ğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi üzerine, kararın

kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde talep edilmesi hâlinde yeniden soruşturma açılır.”

MADDE 20 – 5271 sayılı Kanunun 270 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 101 ve 105 inci maddeler uyarınca yapılan itiraz üzerine Cumhuriyet savcısından

görüş alınması durumunda, bu görüş şüpheli, sanık veya müdafiine bildirilir. Şüpheli, sanık

veya müdafii üç gün içinde görüşünü bildirebilir.”

MADDE 21 – 5271 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Söz-

leşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle bir ceza hükmünün verildiğini tespit eden Av-

rupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararlarından, 15.6.2012 tarihi itibarıyla Avrupa

Konseyi Bakanlar Komitesi önünde denetlenmekte bulunanlar bakımından bu Kanunun 311 inci

maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu durumda olanlar, bu maddenin yürürlüğe

girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunabilirler.”

MADDE 22 – 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun

334 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “haklı oldukları yolunda kanaat uyandırmak”

ibaresi “taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – 6100 sayılı Kanunun 337 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki

cümleler eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, talep hâlinde inceleme duruşmalı olarak yapılır. Adli yardım taleplerinin reddine ilişkin

mahkeme kararlarında sunulan bilgi ve belgelerin kabul edilmeme sebebi açıkça belirtilir.”

“(2) Adli yardım talebinin reddine ilişkin kararlara karşı, tebliğinden itibaren bir hafta

içinde kararı veren mahkemeye dilekçe vermek suretiyle itiraz edilebilir. Kararına itiraz edilen

mahkeme, itirazı incelemesi için dosyayı o yerde adli yardım talebi yapılan hukuk mahkeme-

sinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son

numaralı daire için birinci daireye, o yerde adli yardım talebi yapılan hukuk mahkemesinin tek

dairesi bulunması hâlinde ise aynı işlere bakmakla görevli en yakın mahkemeye gönderir. İtiraz

incelemesi neticesinde verilen karar kesindir. Adli yardım talebi reddedilirse, ödeme gücünde

sonradan gerçekleşen ciddi bir azalmaya dayanılarak tekrar talepte bulunulabilir.”
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MADDE 24 – 6100 sayılı Kanunun 339 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Adli yardım kararından dolayı Devletçe ödenen veya muaf tutulan yargılama gi-

derlerinin tahsilinin, adli yardımdan yararlananın mağduriyetine neden olacağı mahkemece

açıkça anlaşılırsa, mahkeme, hükümde tamamen veya kısmen ödemeden muaf tutulmasına ka-

rar verebilir.”

MADDE 25 – 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı

Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – 7 Kasım 1982 tarihinden önce işlemiş olduğu bir suç dolayısıyla

hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olan kişi hakkında, mahkûm olduğu cezanın infazı süre-

cinde koşullu salıverildikten sonra deneme süresi içinde işlediği yeni bir suç sebebiyle koşullu

salıverilme kararı geri alınmaz.”

MADDE 26 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/4/2013

—— • ——
HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6460 Kabul Tarihi: 17/4/2013

MADDE 1 – 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 373 üncü

maddesinin beşinci fıkrasından, 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri

Kanununun 439 uncu maddesinin beşinci fıkrasından ve 1086 sayılı Kanunun 26/9/2004 tarihli

ve 5236 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun

16 ncı maddesi ile değiştirilmeden önceki 429 uncu maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Davanın esastan reddi veya kabulünü içeren bozmaya uyularak tesis olunan kararın

önceki bozmayı ortadan kaldıracak şekilde yeniden bozulması üzerine alt mahkemece verilen

kararın temyiz incelemesi, her hâlde Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılır.”

MADDE 2 – 1086 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu-

hakemeleri Kanununun 5236 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapıl-

masına İlişkin Kanunun 16 ncı maddesiyle değiştirilmeden önceki 429 uncu maddesine eklenen

dördüncü fıkra, kanun yolu aşaması dâhil, yürürlük tarihinde derdest olan davalarda da uygu-

lanır.”
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MADDE 3 – 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 43 üncü maddesinin

birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak

gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık

büroları faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.”

MADDE 4 – 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahke-

meleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin

(4) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4. Aynı yargı çevresinde birden fazla idare veya vergi mahkemesinin faaliyet gösterdiği

hâllerde, özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, ihtisaslaşmanın sağlanması

amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, mahkemeler arasındaki iş bölümü

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de

yayımlanır. Mahkemeler, tevzi edilen davalara bakmak zorundadır.”

MADDE 5 – 2576 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 19 – Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun 2 nci maddesi-

nin (4) numaralı fıkrasında yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından mahkemeler arasındaki iş bölümüne ilişkin

olarak karar verilir ve bu karar Resmî Gazete’de yayımlanır. Kararda mahkemelerin iş bölümü

esaslarına göre çalışmaya başlayacakları tarih de belirtilir. Mahkemelerin iş bölümü esaslarına

göre çalışmaya başlayacakları tarihe kadar açılmış olan davaların görülmesine bulundukları

mahkemelerde devam olunur.”

MADDE 6 – 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 21 inci

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “çıkardıkları işlerin miktar ve mahiyetleri,”

ibaresinden sonra gelmek üzere “alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin uygulanmasına

ilişkin çalışmaları,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – 2802 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iş

cetvelleri” ibaresi “alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulamayı da kapsayacak

biçimde iş cetvelleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – 2802 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Ancak, bu madde kapsamında yurt dışında görevlendirilen hâkim ve savcılar, 10/2/1954 tarihli

ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesi, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri

Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 16, 17 ve 18 inci maddeleri ve yılı mer-

kezi yönetim bütçe kanununda öngörülen yurt dışı kira katkısından aynı usul ve esaslar dâhi-

linde yararlandırılırlar.”
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MADDE 9 – 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve

Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mes-

ken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmak-

sızın serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik faaliyetlerinde bulu-

nulabilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.”

MADDE 10 – 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile

Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 5 inci madde-

sinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluş-

turulabilir. Bu daireler numaralandırılır. Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde,

ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, dai-

reler arasındaki iş dağılımı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu

kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. Daireler, tevzi edilen davalara bakmak zorundadır.”

MADDE 11 – 5235 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun 5 inci maddesinin

beşinci fıkrasında yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Hâkimler

ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından mahkemeler arasındaki iş dağılımına ilişkin olarak karar

verilir ve bu karar Resmî Gazete’de yayımlanır. Kararda mahkemelerin iş dağılımı esaslarına

göre çalışmaya başlayacakları tarih de belirtilir. Mahkemelerin iş dağılımı esaslarına göre ça-

lışmaya başlayacakları tarihe kadar açılmış olan davaların görülmesine bulundukları mahke-

melerde devam olunur.” 

MADDE 12 – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli

ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı

cetvelin Adalet Bakanlığına ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin Danıştay Başkanlığına ait bölümlerine

eklenmiştir.

MADDE 13 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 263 üncü maddesi

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/4/2013
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

           Karar Sayısı : 2013/4635

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

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

22/4/2013 tarihli ve 28589 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci,

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

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

tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/4/2013 tarihinde karar-

laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                                 Ö. ÇELİK

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

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                             F. ŞAHİN                                                    B. YILDIRIM

                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           29 Nisan 2013

       69471265-305-3967

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           İLGİ: a) 26/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3942 sayılı yazımız.

           b) 26/4/2013 tarihli ve 68244839-140.03-131-311 sayılı yazınız.

           Büyük Yatırım Projeleri ve Demiryolu Altyapısının Yenilenmesi konulu panele katılmak

üzere; 28 Nisan 2013 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesi ilgi (b)

yazıyla uygun görülmüştü.

           Ancak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM, program

değişikliği nedeniyle Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlem-

den kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan
—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 29 Nisan 2013

       68244839-140.04-4-319

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ: a) 26/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3942 sayılı yazınız.

           b) 26/4/2013 tarihli ve 68244839-140.03-131-311 sayılı yazımız.

           c) 29/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3967 sayılı yazınız.

           Büyük Yatırım Projeleri ve Demiryolu Altyapısının Yenilenmesi konulu panele katılmak

üzere, 28 Nisan 2013 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesi ilgi (b)

yazıyla uygun görülmüştü.

           Ancak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın program

değişikliği nedeniyle Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı

için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ

GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı teşki-

latındaki kadrolara sürekli görevle atanacak memurların seçimi, atanması ve çalışmasına ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı teşkilatındaki

kadrolara sürekli görevle atanacak din hizmetleri müşavirleri ve yardımcıları, din hizmetleri
ataşeleri ile ataşe ve yardımcılarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkan-

lığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ataşe: Din hizmetleri ataşesini veya ataşeyi,
b) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,
c) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,
ç) Mesleki ehliyet sınavı: Atanacak personelin mesleki yönden uygunluğunun belirlen-

diği yazılı ve/veya sözlü sınavı,
d) Misyon Şefi: Diplomatik temsilciliklerin, büyükelçi, daimi temsilci, temsilci, elçi,

ortaelçi, maslahatgüzar unvanlarından birini taşıyan en üst yöneticisi ile başkonsolosu,
e) Mülakat: Atanacak personelin temsil ve yeterliklerinin belirlenmesi için yapılacak

sözlü sınavı,
f) Müşavir: Din hizmetleri müşavirini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışı Teşkilatı, Atanacaklarda Aranacak Şartlar,

Hizmet Bölgeleri ve Yabancı Dil
Yurt dışı teşkilatı
MADDE 5 – (1) Başkanlık yurt dışı teşkilatı, müşavirlik, ataşelik ve din hizmetleri

koordinatörlüklerinden oluşur.
(2) Ataşelikler, bulundukları ülkelerde müşavirliğe bağlı olarak din hizmeti yürütürler.
Genel şartlar
MADDE 6 – (1) Başkanlığın yurt dışı teşkilatındaki kadrolara sürekli görevle atanacak

personelde aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak,
b) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18/A

maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartları taşımak,
c) 25/10/2011 tarihli ve 28095 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet

İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinde belirtilen ortak nitelik şartını taşımak,
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ç) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından, türü ve düzeyi bu Yönetmelik ile be-
lirlenen yabancı dil belgesine veya buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulu-
nan bir belgeye sahip olmak; Türkçe veya lehçelerinin konuşulduğu ülkelere atanacaklarda bu
şart aranmaz,

d) Son beş yıl içinde aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
e) Mesleki ehliyet sınavı ile mülakatta başarılı olmak.
Yurt dışı hizmet bölgeleri
MADDE 7 – (1) Yurt dışı hizmet bölgeleri, özellikleri bakımından üç gruba ayrılır ve

gruplar kendi içerisinde aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:
a) I. Grup: Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile vatandaşların soyundan gelen ne-

sillerin yaşadığı ülkeler;
1) Batı Avrupa ülkeleri,
2) Okyanusötesi ülkeler.
b) II. Grup: Soydaş ve akraba toplulukların yaşadığı ülkeler;
1) Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya ülkeleri,
2) Balkan ülkeleri,
3) Doğu Avrupa ülkeleri.
c) III. Grup: Vatandaş, soydaş ve akraba toplulukları dışında kalan müslüman toplu-

lukların yaşadığı ülkeler;
1) Ortadoğu ülkeleri,
2) Güney ve Doğu Asya ülkeleri,
3) Afrika ülkeleri,
4) Latin Amerika ülkeleri.
(2) Grup ve sınıflarda yer alacak ülkeler Başkanın teklifi üzerine Bakan onayı ile be-

lirlenir.
Yabancı dil türü
MADDE 8 – (1) Başkanlık yurt dışı teşkilatındaki kadrolara sürekli görevle atanacak

personelde aranacak yabancı dil türü, ülkelerin hizmet grup ve sınıflarına göre şu şekilde be-
lirlenmiştir:

a) I. Grupta bulunan ülkelere atanacakların öncelikle görevlendirileceği ülkenin resmi
dilini veya yaygınlığına göre İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birini bilmesi şarttır.

b) II. Grupta bulunan ülkelerden;
1) Türkçe ve lehçelerinin konuşulmadığı ülkelere atanacak personelin ilgili ülkenin di-

lini veya Rusça ya da Slav dillerinden birini yahut yaygınlığına göre o ülkede konuşulan İngi-
lizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinden birini bilmesi şarttır.

2) Türkçe veya lehçelerinden birinin konuşulduğu Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan,
Kırgızistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Moğolistan, Romanya, Öz-
bekistan, Türkmenistan ve Yunanistan'da bulunan kadrolara sürekli görevle atanacak personelde
yabancı dil bilme şartı aranmaz.

c) III. Grupta bulunan ülkelerden;
1) Resmi dili Arapça olan veya yaygın olarak Arapça konuşulan ülkelere atanacak per-

sonelin Arapçayı ya da yaygınlığına göre o ülkede konuşulan Avrupa dillerinden birini bilmesi,
2) Arapçadan başka bir dilin veya dillerin resmi dil ya da yaygın konuşulan dil olduğu

ülkelerde bulunan kadrolara atanacak personelin o ülkede konuşulan resmi dili veya yaygın
dillerden birini ya da Arapça veya Avrupa dillerinden birini bilmesi,

şarttır.
(2) Gruplarda yer alan ülkelere sürekli görevle atanacak personelin yabancı dil yeterliği

ile ilgili olarak, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından;
a) Müşavirlik ve yardımcılığı için en az yetmiş puan,
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b) Ataşelik ve yardımcılığı için en az altmış puan,
almış olması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye

sahip olması şarttır.
(3) Yabancı dil yeterlik belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır ve bu sürenin hesaplan-

masında mesleki ehliyet sınavının yapıldığı tarih esas alınır. Ancak, ilk atamasında gerekli dil
belgesini ibraz etmiş, ikinci defa aynı unvanla ve aynı yabancı dil aranılan yerlere atanacaklar
ile ilk atamasında yetmiş ve üzeri dil puanı belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan bir belgesi bulunanların aynı yabancı dil aranılan yerlere sonraki atanma-
larında yabancı dil yeterlik belgesi aranmaz.

(4) Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora
eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, eğitimini tamamladığı dile ilişkin yabancı dil belgesi
istenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlara İlişkin Hükümler

Sınavlar
MADDE 9 – (1) Başkanlıkça yurt dışı teşkilatındaki kadrolara sürekli görevle atanacak

personel için mesleki ehliyet sınavı ile mülakat yapılır.
(2) Başarılı sayılmak için mesleki ehliyet sınavı ile mülakattan ayrı ayrı yüz tam puan

üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.
(3) Mesleki ehliyet sınavı ile mülakat bu Yönetmelik kapsamındaki bütün unvanlar için

ayrı ayrı veya müştereken yapılabilir.
Sınav duyurusu ve başvuru
MADDE 10 – (1) Atama yapılacak kadro sayısı ve unvanları, sınavlara başvuru şartları,

başvuruda istenecek belgeler, sınav yeri, tarihi ve başvuru süresi son başvuru tarihinden en az
on beş gün önce Başkanlık internet sayfasında ilan edilir.

(2) Başvuru elden, posta yoluyla veya ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden ya-
pılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmaz.

Mesleki ehliyet sınavı
MADDE 11 – (1) Mesleki ehliyet sınavı yazılı ve/veya sözlü sınav şeklinde yüz tam

puan üzerinden yapılır ve başarılı olmak için en az yetmiş puan almak şarttır.
(2) Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılırsa başarılı olmak için sınavların

her birinden ayrı ayrı yetmiş puan almak gerekir. Bu iki sınavın aritmetik ortalaması mesleki
ehliyet sınavı puanını oluşturur.

(3) Mesleki ehliyet sınavı aşağıdaki konulardan yapılır ve yüz tam puan üzerinden de-
ğerlendirilir:

a) Kur’an-ı Kerim (35 puan).
b) Arapça (30 puan).
c) Dini ve mesleki bilgi (35 puan).
Mülakat
MADDE 12 – (1) Yurt dışı temsil ve yeterlik mülakatı, aşağıdaki konulardan yapılır

ve yüz tam puan üzerinden değerlendirilir:
a) Başkanlık mevzuatı (15 puan).
b) Başkanlık hizmet alanı bilgisi (15 puan).
c) Yurt dışı göreve ilişkin düşünce ve yaklaşımları (15 puan).
ç) Ülkeler ve uluslararası kuruluşlar hakkındaki bilgisi (15 puan).
d) Genel kültür (10 puan).
e) İfade ve iletişim becerisi (10 puan).
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f) Protokol bilgisi (10 puan).
g) Genel görünüm, tutum ve davranışlar (10 puan).
(2) Sınav Kurulu başkan ve üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması

mülakat puanını oluşturur.
Başarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Mülakat puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak başarı sıra-

lama listesi oluşturulur.
(2) Başarı sıralama listesi oluşturulurken, puanların eşitliği halinde yabancı dil puanı

yüksek olana, eşitliğin bozulmaması halinde hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.
(3) Başarı sıralama listesinde, unvanlar itibariyle ilan edilen münhal kadro sayısı kadar

aday asıldan kazanmış sayılır. Sınav Kurulu, ilan edilen münhal kadro sayısına kadar yedek
aday da belirleyebilir.

Sınav kurulu
MADDE 14 – (1) Sınav Kurulu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Kanununun 18/A maddesinin dördüncü fıkrasında belirlenen kişilerden Başkan onayı
ile oluşturulur.

(2) Sınav Kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çok-
luğu ile alınır.

(3) Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülür.

Sonuçların ilanı ve itiraz
MADDE 15 – (1) Başarı sıralama listesi ve tutanaklar, Sınav Kurulunca Dış İlişkiler

Genel Müdürlüğüne teslim edilir ve sonuçlar on gün içinde Başkanlık internet sayfasında ilan
edilir.

(2) Sınava katılanlar, sonuçların Başkanlık internet sayfasında yayımlanmasını takip
eden yedi gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı itirazda bulunabilir. Bu itirazlar Sınav Kurulunca
en geç on gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgililere bildirilir.

Sınavların geçerlilik süresi
MADDE 16 – (1) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle ge-

çerlidir. Ancak, yurt dışı sürekli görevler için yapılan sınavda yedek listede kazananlar, girdik-
leri sınavda ilan edilen kadrolar için yeni bir sınav ilanı yapılınca yedeklikten kaynaklanan
haklarını kaybederler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim, Atama, Görev ve Sorumluluklar

Hazırlayıcı eğitim
MADDE 17 – (1) Yurt dışındaki kadrolara sürekli görevle atanacak personel, Dışişleri

Bakanlığınca düzenlenen yurt dışı görev yönlendirme kurs ve seminerinden ayrı olarak, yurt
dışına gönderilmeden önce atanacağı görevin özelliğine ve gereklerine göre yurt dışı göreve
hazırlık eğitimine tabi tutulur.

(2) Ataması uygun görülenler, atamaları yapılmadan önce, Dış İlişkiler Genel Müdür-
lüğü bünyesinde yetiştirilmek amacıyla geçici olarak görevlendirilebilir.

(3) Eğitim ve seminerin içeriği, süresi ve programı Genel Müdürlükçe belirlenir.
Atama
MADDE 18 – (1) Atamalarda başarı sıralaması dikkate alınır, ancak yurt dışı sürekli

göreve atanmasında herhangi bir şart aranmayanlar ile sınav sonucunda aynı derecede başarılı
olan adaylardan Başkanlık personeline atamada öncelik verilir.

(2) Ataması yapıldığı halde Başkanlıkça belirlenen süre içinde göreve başlayamayan
aday yerine yedek listede kazanan adaylardan atama yapılabilir.

(3) İlan edilen kadrolardan herhangi bir sebeple boşalan kadrolara, sınavı yedekten ka-
zanan adaylardan atanacağı kadro için aranan şartları taşıyanlar başarı sırasına göre atanabilir.
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Görev süresi
MADDE 19 – (1) Yurt dışı görev süresi 633 sayılı Kanunun 18/A maddesinin ikinci

fıkrasına göre belirlenir.
(2) Yurt dışı sürekli görevden yurtiçi görevine dönenlerin, yeniden yurt dışına atana-

bilmeleri için, yurtiçinde en az bir yıl fiilen çalışmış olmaları zorunludur.
Görev, yetki ve sorumluluklar
MADDE 20 – (1) Yurt dışına sürekli görevle atanan müşavir ve ataşenin görevleri şun-

lardır:
a) Yurt dışı din hizmetlerini Başkanlığın belirlediği esaslar çerçevesinde yürütmek,
b) Görevli olduğu misyonda veya aynı ülkedeki diğer misyonlarda bulunan görevliler

ile eşgüdüm halinde çalışmak,
c) Yıllık çalışma programlarını ve yıllık faaliyet raporlarını düzenli olarak hazırlamak

ve süresi içinde Başkanlığa göndermek,
ç) Görev alanıyla ilgili yapılan inceleme ve araştırmaların sonucunu rapor halinde Baş-

kanlığa göndermek.
(2) Müşavir, bulunduğu yerde Başkanlık yurt dışı teşkilatının birim amiridir. Müşavirlik

hizmetlerini yürütmenin yanında ataşelik ve koordinatörlüklerin eşgüdümünü sağlamak ve de-
netlemekle de sorumludur. Müşavirlik hizmetlerinin yürütülmesinde müşavire yardımcı olmak
üzere müşavir yardımcısı veya ataşe atanabilir.

(3) Başkonsolosluk nezdindeki ataşe, bulunduğu bölgede Başkanlık yurt dışı teşkilatının
birim amiri olup, ataşelik hizmetlerini yürütmek ve denetlemekle sorumludur. Ataşelik hiz-
metlerinin yürütülmesinde ataşeye yardımcı olmak üzere ataşe yardımcısı atanabilir.

Atananların yurtiçi göreve döndürülmesi
MADDE 21 – (1) Yurt dışındaki kadrolara sürekli görevle atanan personelden;
a) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen genel ve özel şartları taşımadıkları son-

radan anlaşılanlar veya atanma şart ve niteliklerini sonradan kaybedenler,
b) Görevlerinde başarılı olamadığı veya devlet memurluğu ve yurt dışındaki temsil görevi

ile bağdaşmayan davranış ve faaliyetlerde bulunarak devletin güven ve itibarına gölge düşür-
düğü yapılan inceleme veya soruşturma sonucunda belirlenip görevini sürdürmesi sakıncalı
görülenler ile yurt dışında görev yapmasına mani halleri tespit edilenler,

c) Büyükelçilik, Başkonsolosluk ve diğer resmi kuruluşlarca geri çekilme teklifleri Baş-
kanlıkça uygun görülenler,

633 sayılı Kanunda belirtilen süreye bakılmaksızın yurtiçi göreve çekilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İzinlerin kullanımı
MADDE 22 – (1) Yurt dışındaki kadrolara sürekli görevle atanan personelin izinleri,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun izin işlemlerine ilişkin hükümlerine göre yürütülür.
(2) İzinler, bölge ve görev şartları esas alınarak ve misyon şefi bilgilendirilerek Baş-

kanlığın onayı ile kullanılır.
(3) Ramazan ayında, zorunlu haller dışında izin kullanılamaz.
Geçici görevlendirme
MADDE 23 – (1) Yurt dışındaki kadrolara sürekli görevle atanan personelin, görev

yaptığı ülke ve bölge dışında herhangi bir amaçla geçici görevlendirilmesi misyon şefinin bil-
gisi dahilinde ve Başkanlığın onayı ile yapılır.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bu-

lunduğu Bakan yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN

KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden iş-

yerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken ön-
lemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır.
(2) Ancak;
a) Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması,
b) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara

Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması,
c) Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretil-

mesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi,
ç) Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri,
d) Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslar-

arası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının
kullanılması,

bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu madde-

sine dayanılarak,
b) 16/12/1999 tarihli ve 1999/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine

paralel olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,
b) Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların teh-

likelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümanı,
c) Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar al-

tında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen
karışımı,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

İşverenin Yükümlülükleri

Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma
MADDE 5 – (1) İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak

amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri
alır. Bu önlemler alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur;

a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
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b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün
değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,

c) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini
azaltacak önlemleri almak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek
tedbirlerle birlikte alınır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişik-
liklerden sonra yeniden gözden geçirilir.

Patlama riskinin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi
çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşa-
ğıdaki hususları da dikkate alır:

a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
b) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme

ihtimalleri,
c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşı-

lıklı etkileşimleri,
ç) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü.
(2) Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği

yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.
İşyerinin güvenli hale getirilmesi
MADDE 7 – (1) Kanunun 5 inci maddesinde yer alan risklerden korunma ilkelerine

ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak çalışanların sağlık ve
güvenliğini korumak için işveren:

a) Çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam
oluşma ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlar.

b) Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre, çalışanların sağlık ve güvenliği için
tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, çalışma süresince uygun
teknik önlemleri aldırarak, bu kısımların gözetim altında tutulmasını sağlar.

Koordinasyon görevi
MADDE 8 – (1) Bir işyerinde birden fazla işverene ait çalışan bulunması durumunda,

her işveren kendi kontrol alanına giren tüm hususlardan sorumlu olur.
(2) Asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde işverenlerin Kanunda ve

diğer kanunlarda belirtilen sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile asıl işveren, çalışanların sağlık
ve güvenliklerine ilişkin tedbirlerin uygulanmasını koordine eder ve 10 uncu maddede belirtilen
Patlamadan Korunma Dokümanında bu koordinasyonun amacı ve uygulanması için gerekli
usul ve tedbirleri belirtir.

(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya si-
teleri gibi yerlerde, işyerlerinin bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili koordinasyon yönetim
tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde patlayıcı ortamlarla ilgili diğer işyerlerini etkileyecek
tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan
işverenleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir.

Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması
MADDE 9 – (1) İşveren;
a) Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerleri Ek-1’de belirtildiği şekilde sınıflandırır.
b) Bu fıkranın (a) bendine göre sınıflandırılmış olan bölgelerde Ek-2 ve Ek-3’te verilen

asgari gereklerin uygulanmasını sağlar.
c) Çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek miktarda patlayıcı ortam olu-

şabilecek yerlerin girişine Ek-4’te verilen işaretleri yerleştirir.
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Patlamadan korunma dokümanı
MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken,

ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.
(2) Patlamadan Korunma Dokümanında;
a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,
b) Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlem-

ler,
c) İşyerinde Ek-1’e göre sınıflandırılmış yerler,
ç) Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,
d) Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, iş-

letilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,
e) İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine
uygunluğu,

yazılı olarak yer alır.
(3) Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde,

iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı
hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

(4) İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama riskini de içeren risk de-
ğerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir.

İşyerleri ve iş ekipmanları için özel gerekler
MADDE 11 – (1) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, işverenler aşa-

ğıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür:
a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde 26/12/2003 tarihinden önce kulla-

nılmak üzere üretilen veya işyerinde kullanılan iş ekipmanları Ek-2’de belirtilen asgari gerekleri
karşılamak zorundadır.

b) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerleri bu Yönetmelikte belirtilen
şartlara uygun olarak kurulur.

c) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerlerinde herhangi bir değişiklik,
eklenti veya tadilat yapıldığı hallerde, işveren bu Yönetmelik hükümlerine uyumun devam et-
mesini sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 12 – (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pat-

layıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.

Patlamadan korunma dokümanlarının geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 1 – 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri
kapsamında hazırlanan patlamadan korunma dokümanları geçerli olarak kabul edilir.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yü-

rütür. 
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EK – 1

PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI

Bu Yönetmeliğin 5, 6, 9 ve 10 uncu maddelerine göre önlem alınması gereken yerlerde
aşağıda belirtilen sınıflandırma sistemi uygulanır.

1 –Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler
Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek

miktarda patlayıcı ortam oluşabilecek yerler, bu Yönetmeliğe göre tehlikeli kabul edilir.
Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek

miktarda patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunmayan yerler bu Yönetmeliğe göre tehlikesiz
kabul edilir.

Parlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin hava ile yaptıkları karışımların, bağımsız olarak
bir patlama meydana getirmeyecekleri yapılacak araştırmalarla kanıtlanmadıkça, bu maddeler
patlayıcı ortam oluşturabilecek maddeler olarak kabul edilir.

2 – Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması
Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas

alınarak, bölgeler halinde sınıflandırılır.
Ek-2’ye göre alınacak önlemler, yapılan bu sınıflandırmaya göre belirlenir.
Bölge 0
Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı

ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler.
Bölge 1
Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı

ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.
Bölge 2
Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşul-

larında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile pat-
layıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler.

Bölge 20
Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya

da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.
Bölge 21
Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra

patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.
Bölge 22
Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı

ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok
kısa bir süre için geçerli olduğu yerler.

Not:
Tabaka, tortu veya yığın halinde tutuşabilir tozların bulunduğu yerler, patlayıcı ortam

oluşturabilecek diğer bir kaynak olarak dikkate alınmalıdır.
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EK – 2

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİN PATLAYICI ORTAM
RİSKLERİNDEN KORUNMASI İÇİN ASGARİ GEREKLER

Bu ekte belirtilen gereklilikler aşağıdakilere uygulanır;
a) İşyerlerinin, işyeri birimlerinin, iş ekipmanları veya kullanılan maddelerin özellikleri

ya da patlayıcı ortam riskine neden olabilecek faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeler uyarınca
Ek-1’e göre tehlikeli olarak tanımlanabilecek yerler.

b) Tehlikeli olarak sınıflandırılan yerlerde bulunan ekipmanın, güvenli bir şekilde ça-
lışması için gerekli olan veya bu ekipmanların güvenli çalışmasına yardımcı olan ancak kendisi
tehlikeli bölgede bulunmayan ekipmanlar.

1. Organizasyon önlemleri
1.1. Çalışanların eğitimi
İşveren, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara, patlamadan korunma konusunda

yeterli ve uygun eğitimi sağlar.
1.2. Yazılı talimatlar ve çalışma izni
Patlamadan Korunma Dokümanında gerekli görülmesi halinde;
a) Tehlikeli yerlerdeki çalışma, işveren tarafından düzenlenen yazılı talimatlara uygun

yapılır.
b) Gerek tehlikeli işlerin yapılmasında, gerekse başka çalışmaları etkileyerek tehlikeye

neden olabilecek diğer işlerin yapılmasında,  çalışma izin sistemi uygulanır.
Çalışma izni, bu konuda yetkili ve sorumlu olan bir kişi tarafından işe başlamadan önce

yazılı olarak verilir.
2. Patlamadan Korunma Önlemleri
2.1. Patlama tehlikesine neden olabilecek yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tutuşabilir

tozların isteyerek veya istemeyerek ortaya çıkması halinde, bunların güvenli bir yere uygun
şekilde yönlendirilmesi veya uzaklaştırılması sağlanır, bunun yapılması pratik olarak mümkün
değilse yayılmalarını önleyecek başka uygun önlemler alınır.

2.2. Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler
veya tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu önlem en yüksek riske uygun olur.

2.3. Özellikle, çalışanların ve çalışma ortamının statik elektrik taşıyıcısı veya üreticisi
olabileceği durumlarda,  bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen tutuşturma tehlikesinin
önlenmesinde, statik elektrik boşalmaları da dikkate alınır. Patlayıcı ortamı tutuşturabilen statik
elektrik oluşumunu önlemek için çalışanlara uygun malzemeden yapılmış kişisel koruyucu do-
nanımlar verilir.

2.4. Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcı or-
tamda güvenle kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Dokümanında belirtilmesi halinde
bunlar hizmete sokulabilir. Bu kural 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’nin 4 üncü
mükerrerinde yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sis-
temlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) göre ekipman veya koruyucu sistem sayılmayan ancak
tesiste yerleştirildikleri yerlerde kendileri bir tutuşturma tehlikesi oluşturan iş ekipmanları ve
bağlantı elemanları için de geçerlidir. Bağlantı elemanlarında herhangi bir karışıklığa meydan
vermemek için gerekli önlem alınır.

2.5. Patlama riskini en aza indirmek ve olası bir patlamada, patlamayı kontrol altına al-
mak, işyerine ve iş ekipmanlarına yayılmasını en aza indirebilmek için; işyerleri, iş ekipmanları
ve bunlarla bağlantılı tüm cihazların tasarımı, inşası, montajı ve yerleştirilmesi, bakım, onarım
ve işletilmesinde gerekli tüm önlemler alınır. Her bakım ve onarım sonrasında tesisin, ekip-
manların veya koruyucu sistemlerin Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Ko-
ruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) uygunluğunun devam edip etmediği, bağlan-
tılarının ve montajlarının durumu kontrol edilir. İşyerlerinde patlamanın fiziksel tesirlerinden
çalışanların etkilenme riskini en aza indirmek için uygun önlemler alınır.
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2.6. Gereken durumlarda, patlama şartları oluşmadan önce, çalışanların sesli ve/veya
görsel işaretlerle uyarılması ve ortamdan uzaklaşması sağlanır.

2.7. Patlamadan Korunma Dokümanında belirtildiği takdirde; bir tehlike durumunda
çalışanların tehlikeli bölgeden anında ve güvenli bir şekilde uzaklaşabilmeleri için tahliye sis-
temi kurulur ve her an işler durumda bulunması sağlanır.

2.8. Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete başlanılma-
dan önce bütün işyerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı kanıtlanacaktır. Patlamadan
korunmayı sağlamak için bütün koşullar yerine getirilir. Patlama yönünden güvenliğin sağlan-
dığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil ki-
şilerce yapılır.

2.9. Yapılan risk değerlendirmesinin gerektirmesi halinde;
a) Her hangi bir güç kesilmesinin ilave risklere neden olabileceği durumlarda, bu du-

rumda kullanılacak ekipmanın ve güvenlik sistemlerinin, tesisin diğer kısımlarından bağımsız
olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sürdürmesi mümkün olmalıdır.

b) Otomatik proseslerde amaçlanan çalışma koşullarından her hangi bir sapma meydana
geldiğinde, otomatik sistemle bağlantılı ekipmana ve koruyucu sistemlere güvenliği tehlikeye
atmamak şartıyla el ile müdahale yapılabilir. Bu müdahale sadece bu işte yetkili çalışanlar ta-
rafından yapılır.

c) Sistemin acil durdurulması halinde, biriken enerji mümkün olduğu kadar çabuk ve
güvenli bir şekilde boşaltılır veya tehlike oluşturmayacak şekilde izole edilir.

EK-3

EKİPMANLARIN VE KORUYUCU SİSTEMLERİN SEÇİMİNDE UYULACAK
KRİTERLER

Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksi belir-
tilmemesi halinde patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler,
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte
(94/9/AT) belirtilen kategorilere göre seçilir.

Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında
verilen kategorideki ekipman kullanılır.

Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 ekipman,
Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 ekipman,
Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.
Not:
Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde 26/12/2003 tarihinden sonra üretilen

veya işyerinde kullanılan iş ekipmanları Ek-2’de belirtilen asgari gerekleri ve bu ekte belirtilen
kriterleri karşılamak zorundadır.

EK – 4

PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLER İÇİN UYARI İŞARETİ

Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için uyarı işareti; üçgen şeklinde, siyah kenarlı, sarı
zemin üzerine siyah yazılı ve sarı zeminin işaret alanının en az %50’ si olacak şekilde aşağıda
belirtilen şekil ve renklerde olur.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Banka ve bankanın dahil olduğu risk grubu içinde yer alan ortaklıkların yönetim
kurulu üyeleri ve genel müdürlerinden yalnızca bu sıfatları dolayısıyla Kanunun 49 uncu mad-
desinin ikinci fıkrası uyarınca bankanın dahil olduğu risk grubu içinde yer alanlar hakkında
bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılacak kredilere ilişkin olarak 5 inci maddenin
dördüncü fıkrası uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU ÜRÜN
DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ürün denetmenlerinin ve denetmen yardım-

cılarının mesleğe alınmaları, yarışma sınavları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, görev, yetki
ve sorumlulukları, atanmaları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda

görev yapan ürün denetmen ve denetmen yardımcılarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve

Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin  44 ve
44/A maddeleri ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1/11/2006 26333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 2/2/2007 26422
2- 12/11/2008 27052
3- 12/11/2009 27404
4- 30/7/2010 27657
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Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Büro Personeli: Gruplarda ürün denetmeni ve ürün denetmen yardımcısı dışında gö-

rev yapan personeli,
b) Daire Başkanı: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Baş-

kanını,
c) Daire Başkanlığı: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Daire

Başkanlığını,
ç) Denetmen: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun görev alanına giren ürünlerin

denetimi ile görevlendirilen ürün denetmeni ve ürün denetmen yardımcısını,
d) Gruplar: Denetimin sürekliliğini ve etkinliğini sağlamak amacıyla Kurumca belirle-

nen illerde oluşturulan denetim gruplarını,
e) Grup Sorumlusu: Grubun çalışma düzenini, idaresini ve koordinasyonunu sağlayan

görevliyi,
f) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,
g) Komisyon: Giriş ve yeterlik sınavlarında kurulacak komisyonları,
ğ) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
h) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı,
ı) Kurum Başkanı: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanını,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) PGD: Ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken

ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının de-
netlenmesi veya denetlettirilmesini kapsayan piyasa gözetimi ve denetimini,

k) Tez: Ürün denetmenlik tezini,
l) Yarışma Sınavı: Ürün denetmen yardımcılığına giriş için yapılan yarışma sınavını,
m) Yeterlik Sınavı: Ürün denetmeni yeterlik sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Grupların Çalışmaları

Gruplar ve grup sorumluları
MADDE 5 – (1) Denetmenler,  denetimin sürekliliğini ve etkinliğini sağlamak amacıyla

Kuruma bağlı olarak, merkezden görevlendirilmek suretiyle Kurumca belirlenen illerde oluş-
turulan gruplarda çalıştırılırlar. Denetmenlerin görev yerleri gerek görülmesi halinde Kurum
tarafından değiştirilebilir.

(2) Gruplarda çalışan denetmenlerin ve büro personelinin sürekli çalışma merkezleri,
gruplarının bulunduğu illerdir.

(3) Gruplarda, Daire Başkanının teklifi ve Kurum Başkanının onayıyla uygun görülen
bir kişi grup sorumlusu olarak görevlendirilir. Grup sorumlusu, grubun çalışma düzenini, ida-
resini ve koordinasyonunu sağlamaktan sorumlu olup aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Ürün güvenliği denetimlerine ilişkin mevzuatın uygulanmasını sağlamak,
b) Grup denetmenlerinin çalışmalarını koordine etmek,
c) Denetmen yardımcılarının yetiştirilmesine ve sürekli eğitimlerine yönelik gruplardaki

çalışmaları koordine etmek,
ç) Büro personelinin çalışmalarını düzenlemek,
d) Denetmenlerin uyumlu, verimli ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamak,
e) Denetim sonuçlarının ve raporlarının Kuruma gönderilmesini sağlamak,
f) Daire Başkanlığınca verilecek benzer nitelikteki diğer işleri yapmak.

30 Nisan 2013 – Sayı : 28633                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 213

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 205



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Denetmenlerin görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Denetmenler, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki görevleri yapar:
a) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, Daire Başkanlığından gelen talimat doğrultusunda

piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak,
veri tabanlarına işlemek ve Daire Başkanlığına sunmak, Kurumca alınan kararları ilgili kuru-
luşlara tebliğ etmek, yetkileri dahilindeki önlemlerin uygulanmasını sağlamak, idari yaptırım
kararlarının uygulanmasını takip etmek,

b) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ge-
reksinimler çerçevesinde inceleme ve araştırma yapmak, görüş ve önerilerini Kuruma sunmak,

c) Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri kanuni bir engel
bulunmadıkça, denetim yaptığı kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile ilgili kişilerden istemek,
incelemek, gerek görülmesi halinde yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini almak,
üretim, depolama ve dağıtım yerleri de dahil olmak üzere ürünlerin üretildiği, depolandığı, da-
ğıtıldığı, satıldığı veya kullanıldığı tüm yerler ile denetime konu olan sabit ve seyyar her türlü
yerde denetim, inceleme, sayım ve araştırma yapmak, gerektiğinde bunları mühürlemek, bu
konularda her derecedeki yetkili ve ilgiliden her türlü yardım ve bilgiyi istemek ve gerekli ya-
zışmaları yapmak,

ç) Denetlediği ürüne ilişkin her türlü bilgi ve belge, teknik dosya kontrolü yapmak, du-
yusal inceleme yapmak, numune ve şahit numune almak ve laboratuara göndermek,

d) Denetimin yapıldığı yerlerde denetim faaliyetinin engellenmesi durumunda, güvenlik
güçlerinden yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak,

e) Denetim sırasında, gerekli görülmesi durumunda, Kurumun onayı ile refakat etmek
üzere,  işin niteliğine uygun uzman kişileri davet etmek, bunların görüş ve önerilerinden ya-
rarlanmak ve rapor istemek,

f) Denetim aşamasında ürünün güvenliğiyle ilgili ciddi şüphenin oluşması durumunda
inceleme ve araştırmalar sonuçlanıncaya kadar, piyasaya arzını geçici olarak durdurmak ve iki
iş günü içinde Daire Başkanlığına bildirmek,

g) Denetimlerde tutanak veya raporla tespit edilen ve süre verilen hususları takip etmek,
süre sonunda yeniden denetim yaparak denetimi sonuçlandırmak,

ğ) Denetimle ilgili tutanak ve raporları hazırlayarak ekindeki bilgi ve belgelerle birlikte
Daire Başkanlığına sunmak, denetim işlem ve sürecine dair tüm bilgi ve belgeleri düzenli bi-
çimde dosyalayıp saklamak,

h) Daire Başkanlığınca verilecek benzer nitelikteki diğer işleri yapmak.
(2) Denetmen yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev

yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine yetki verilmesiyle mümkündür.
Denetmenlerin sorumlulukları
MADDE 7 – (1) Denetmenler ilgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri

hukuka ve mevzuata uygun, eksiksiz, zamanında ve gizlilik ilkesine uygun olarak yerine geti-
rirler.

(2) Denetmenler, firmaların ticari sır olabilecek ekonomik, sınai ve ticari hal ve gidişatı
hakkında elde ettikleri her türlü bilgiyi, mevzuat uyarınca açıklanması gerekmedikçe açıkla-
yamazlar. Denetimi sırasında elde ettiği her türlü bilgi ve belgelere ilişkin gizlilik ilkesine uyarlar.

(3) Denetim görevini, mevzuata uygun olarak bağımsız ve tarafsız yürütürler.
(4) Denetlediği üretici veya dağıtıcı kuruluşların; yönetim ve yürütme işlerine karışa-

maz, denetim yapılan yerlerde yürütülen çalışmaları engelleyemezler.
(5) Kurum tarafından verilen kimlik ve görevlendirme belgesini, denetimden önce de-

netim yapılan yerin yetkilisine ibraz ederler.
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Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği
MADDE 8 – (1) Denetmenlere, görevlerini yürütürken, ilgili kamu görevlileri, kamu

kurum ve kuruluşları ile denetimini yaptıkları yerlerin ilgilileri gereken kolaylığı göstermek
ve yardım etmekle yükümlüdür. Denetime kolluk kuvvetiyle gidilmesi gereken durumlarda
kolluk kuvveti görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetmenliğe Giriş

Denetmenliğe giriş
MADDE 9 – (1) Denetmenliğe, denetmen yardımcısı olarak yarışma sınavıyla girilir.

Denetmen yardımcılarından yeterlik sınavını kazananlar denetmen olarak atanırlar.
Yarışma sınavı
MADDE 10 – (1) Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınav olarak ya-

pılır. Yazılı sınav Kurumca yapılabileceği gibi ÖSYM’ye, üniversitelere veya diğer kamu ku-
rumlarına da yaptırılabilir.

(2) Yarışma sınavına kabul edilecek adaylar, Kurumca belirlenecek KPSS puan türü
esas alınarak, başvuranlar arasında yapılan sıralamaya göre belirlenir ve Kurum tarafından ilan
edilir. Sıralamada sonuncu sırada aynı puanı alan birden fazla aday olması halinde aynı puanı
alan adayların hepsi yarışma sınavına çağırılır.

(3) Yazılı sınava, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi  katı kadar aday, sözlü
sınavına ise yazılı sınavdan en yüksek not alan adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro
sayısının en fazla dört katı kadar aday çağrılır.

(4) Yarışma sınavının yalnızca sözlü yapılması halinde, sıralamaya göre sözlü sınava
atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday çağrılır.

Yarışma sınavının duyurulması
MADDE 11 – (1) Yarışma sınavının konuları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru evra-

kının temin yeri, başvuru yeri, gerekli görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları,
atama yapılacak kadroların sayısı, sınava çağrılacak aday sayısı, sınıfı, unvanı ve dereceleri,
başvuruda istenen belgeler, sınavın yeri, zamanı, değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen
diğer koşullar sınav tarihinden en az otuz gün önce, Kurumun internet sayfasında, Resmî
Gazete’de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az birinde
adaylara duyurulur.

Yarışma sınavı başvuru şartları
MADDE 12 – (1) Denetmen yardımcılığı yarışma sınavına katılmak isteyenlerin aşa-

ğıdaki şartları taşıması gerekir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen şartları taşı-

mak,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler,

iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik, tıp, eczacılık fakülteleri ile
Kurumun hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yarışma sınavı duyurusu ile belirtilen bö-
lümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki
veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) Yarışma sınavının yapıldığı tarih itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak,
d) Türkiye'nin tüm bölge, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda ol-

mak,
e) KPSS’den Kurumca belirlenen asgari puanı almış olmak.
Yarışma sınavına başvuru ve istenecek belgeler
MADDE 13 – (1) Denetmen yardımcılığı sınavına girmek isteyenler, ilanda belirtilecek

usul doğrultusunda Kuruma başvururlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan
başvurular işleme konulmaz.
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(2) Adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da Kurumca onaylı sureti,
c) 2 adet fotoğraf,
ç) KPSS belgesi çıktısı.
Sınav yeri ve sınav giriş belgesi
MADDE 14 – (1) Yarışma Sınavı Kurumca belirlenen yerde yapılır.
(2) Aranan şartları taşıyan adaylara Kurumca fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınava

girilirken bu belgenin ibraz edilmesi zorunludur.
Sınav komisyonu
MADDE 15 – (1) Yarışma sınavını yapmak üzere Sınav Komisyonu oluşturulur. Sınav

Komisyonu, Kurum Başkanının onayı ile Daire Başkanı başkanlığında, Daire Başkanlığı bün-
yesinde görevli sağlık denetçileri, ürün denetmenleri ve insan kaynaklarından sorumlu Daire
Başkanı arasından seçilecek  beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

(2) Komisyon, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(3) Komisyon üyeleri, kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye ka-

dar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev
alamazlar.

Sınavın yapılışı
MADDE 16 – (1) Yarışma sınavının yapılış usul ve esasları Kurumca belirlenir.
(2) Yazılı sınavın ÖSYM’ye, üniversitelere veya diğer kamu kurumlarına yaptırılması

halinde sınavın yapılış biçimi, içeriği ve değerlendirme yöntemi sınavı yapacak Kurumla ya-
pılacak protokolle belirlenir.

Yazılı sınav konuları
MADDE 17 – (1) Yazılı sınavın konuları şunlardır:
a) Genel Kültür,
b) Genel Yetenek,
c) Adayın mezun olduğu alana ilişkin bilgi düzeyi.
Yazılı sınavın değerlendirilmesi
MADDE 18 – (1) Yazılı sınavda başarılı olmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70

puan alınması şarttır.
(2) Yapılacak değerlendirmede; başarılı bulunan adayların isimleri en yüksek puandan

başlamak üzere puan sırasına göre listelenir.
(3) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak, son sıradaki

adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere,  atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı
kadar aday sözlü sınava çağrılır.

Yazılı sınavın sonuçlarının duyurulması
MADDE 19 – (1) Yazılı sınavın sonuçları; sınavın bitim tarihinden itibaren en geç otuz

gün içinde, Kurumun internet sayfasında duyurulur. Duyuruda, Kurumun yapacağı sözlü sına-
vın yeri, tarihi ve saati de belirtilir.

Sözlü sınav
MADDE 20 – (1) Sözlü sınav, adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte yapılır.
(2) Sözlü sınav, adayların;
a) Mezun olduğu alan ile ilgili sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
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Sözlü sınavın değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Adaylar, sınav kurulu tarafından 20 nci maddenin ikinci fıkrasının

(a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden
değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak
için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların arit-
metik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Yarışma sınavı notu, sözlü ve yazılı not toplamının aritmetik ortala-

masıdır. Denetmen yardımcılığı yarışma sınavında başarılı sayılmak için; her iki sınavdan da
en az 70 alan adaylar başarılı sayılır. Yarışma sınavının yalnızca sözlü yapılması halinde sözlü
sınav notu yarışma sınav notudur.

(2) Yarışma sınav notları sınav komisyonunca liste halinde tespit edilir. En yüksek nota
sahip olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday belirlenir.

(3) Yarışma sınavı sonuçları adayların adreslerine yazılı olarak en geç 15 gün içinde
postalanır ve aynı zamanda Kurumun internet sayfasında ilan edilir.

(4) Yarışma sınavı sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan; en yüksek puandan
başlanarak atanacak kadro sayısı kadar asil aday sınavı kazanmış sayılır. Asil aday sayısının
yarısı kadar da yedek aday belirlenir.

(5) Belirlenen süre içerisinde evrakını Kuruma teslim etmeyen kişilerin yerine atanmak
üzere yedek listeden tespit edilen kişiler Kurum tarafından ilan edilir. İlan edilen kişiler de be-
lirlenen süre içinde atanmak üzere gerekli evrakı Kuruma teslim etmek zorundadırlar.

(6) Yarışma sınavı sonuçlarının ilan edildiği tarihi takip eden altı ay içinde, herhangi
bir nedenle atanamayan veya görevinden ayrılanların yerine yedek listede yer alan adaylar ya-
rışma sınavı sonucunda yapılan sıralama esas alınarak sıradaki aday denetmen yardımcısı olarak
atanır. Yedek listede olan adaylara, daha sonraki sınavlar için müktesep hak ve öncelik teşkil
etmez.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 23 – (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar sınav so-

nuçlarının duyurulmasından itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak sınav komisyonuna yapılır.
İtirazlar, sınav komisyonunca en geç 15 gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve sonuç
itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 24 – (1) Sınavı kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edi-

lenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atama yapılmış ise iptal edilir. Gerçeğe
aykırı beyanda bulunanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında, gerektiğinde 5237 sa-
yılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Kurumca Cumhuriyet Savcılı-
ğına suç duyurusunda bulunulur.

Atama
MADDE 25 – (1) Yarışma sınavını kazananlar, aşağıda belirtilen belgeleri, duyurulan

süre içinde Kuruma ibraz etmeleri halinde, denetmen yardımcısı olarak atanmaya hak kaza-
nırlar. Mücbir sebepler hariç olmak üzere belirlenen süre içerisinde evraklarını Kuruma teslim
etmeyen adayların atamaları yapılmaz.

a) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,
ç) 6 adet vesikalık fotoğraf,
d) Adli sicil yazılı beyanı,
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmadığına dair yazılı

beyanı,
f) Mal bildirim beyanı.
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Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 26 – (1) Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük

dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise Kurum arşivinde saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetmen Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirmenin amacı
MADDE 27 – (1) Denetmen yardımcılarının yetiştirilmesinde;
a) Denetmenliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,
b) Görev ve yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile denetim konularında tecrübe

ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,
c) Bilimsel çalışma, araştırma ve rapor hazırlama alışkanlığı kazandırmak,
ç) Çalışma alanı ile ilgili sosyal ve kültürel etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağ-

lamak,
d) Ürün ve ürün grubu alanında uzmanlaşmalarını sağlamak,
e) Kurumun görev alanına ilişkin mevzuatı, ürün güvenliği,  piyasa gözetimi ve dene-

timi, Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak,
amaçları göz önünde bulundurulur.
Yetiştirme şekil ve esasları
MADDE 28 – (1) Denetmen yardımcısı kadrosuna atananlar, Kurumca uygun görülen

yerlerde 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday
Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde adaylık eği-
timine tabi tutulurlar.

(2) Denetmen yardımcıları birinci fıkrada belirtilen eğitimin yanı sıra aşağıdaki prog-
rama göre yetiştirilirler:

a) Denetmen yardımcıları mevzuat, ürün güvenliği, piyasa gözetimi ve denetimi ile üre-
tim yeri denetimi konularında teorik eğitim alırlar.

b) Denetmen yardımcıları Kurum merkez teşkilatında büro çalışmalarına katılır. Dosya,
arşiv, yazışma, raporlama ve kayıt gibi konularda pratik eğitim alırlar.

c) Denetmen yardımcılarından Daire Başkanlığınca uygun görülenlere denetimlere ken-
di başlarına çıkma yetkisi verilir.

ç) Denetmen yardımcılarının üç yıllık süreçteki yetiştirilmeleriyle ilgili diğer etkinlikler
Kurumca belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Tez

Tez
MADDE 29 – (1) Denetmen yardımcıları, görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat

ve uygulamalar ile araştırma, inceleme, denetim yöntemleri ve benzeri konularda tez hazırlarlar.
Tez jürisi ve görevleri
MADDE 30 – (1) Tez jürisi, Kurum Başkanının onayı ile Daire Başkanı başkanlığında,

Daire Başkanlığı bünyesinde görevli  sağlık denetçileri ve/veya ürün denetmenleri arasından
belirlenen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

(2) Tez jürisi; önerilen tez konuları hakkında görüş bildirir ve tezleri değerlendirir.
Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 31 – (1) Denetmen yardımcılarına göreve başlamalarından itibaren, aylıksız

izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç iki yıllık hizmet süresinin sonunda
verilecek tez konuları belirlenerek, tez konuları listesi oluşturulur ve bu liste tez jürisine bildirilir.

(2) Tez jürisi, Denetmen yardımcısının hazırlayacağı tezi belirledikten sonra ilgiliye
tebliğ eder. Uygun bulunan tez konuları denetmen yardımcılarına tebliğ edilmek suretiyle ke-
sinleşir.
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Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar
MADDE 32 – (1) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek li-

sans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zo-
runludur. Denetmen yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile
önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(2) Denetmen yardımcısı tezini, bilimsel esaslara ve tez hazırlama kılavuzuna uygun
olarak hazırlar. Tez hazırlama kılavuzu, Kurumca hazırlanır. Tezde savunulan fikir ve görüşlerin
özgünlüğü ile sorumluluğu, tezi hazırlayan denetmen yardımcısına aittir.

Tezin teslimi
MADDE 33 – (1) Denetmen yardımcısına, tez konusunun kesinleşmesinden itibaren

bir yıl tez hazırlama süresi verilir.
(2) Denetmen yardımcısı, tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde hazırladığı

tezi, elektronik ortamda ve yazılı olarak Daire Başkanlığına sunar.
Tezin değerlendirilmesi
MADDE 34 – (1) Daire Başkanlığına sunulan tezler, beş gün içerisinde tez jürisine

gönderilir.
(2) Tez jürisi, teslim aldığı tezleri en geç üç ay içerisinde inceler ve bu sürenin bitimin-

den itibaren bir ay içerisinde denetmen yardımcısını tezini savunmak üzere çağırır. Tezini teslim
ettiği halde, geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasına girememiş olan denetmen
yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir.

Tezin savunulması
MADDE 35 – (1) Denetmen yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur

ve tez jürisinin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır.
(2) Tez jürisi üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlama-

sını yapar. 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik or-
talaması en az 70 puan olan tez, başarılı kabul edilir.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen denetmen yardım-
cısı, başarısız tez vermiş sayılır.

Tezin başarısız bulunması, ilave süre ve tezin yeniden teslimi
MADDE 36 – (1) Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyen de-

netmen yardımcılarına tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak
üzere ilâve süre verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırla-
dıkları tezleri de kabul edilmeyen Denetmen yardımcıları unvanlarını kaybederler ve denetmen
yardımcılığı ile ilişkileri kesilerek Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara ata-
nırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Denetmenliğe Atanma

Yeterlik sınavı
MADDE 37 – (1) Denetmen yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mev-

zuat ve uygulamalar, araştırma, inceleme ve denetim yöntemleri konusunda edindikleri bilgi
ve tecrübe ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikler konusunda kazanımlarını tespit etmek
amacıyla yeterlik sınavı yapılır.

(2) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.
Yeterlik sınavına çağrılma
MADDE 38 – (1) Denetmen yardımcısı olarak, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan

hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışanlar ve tezleri kabul edilmiş olanlar
Kurumca yeterlik sınavına çağrılırlar.

Yeterlik sınavı komisyonu
MADDE 39 – (1) Sınav Komisyonu, Kurum Başkanının onayı ile Daire Başkanı baş-

kanlığında, Daire Başkanlığı bünyesinde görevli sağlık denetçileri ve/veya ürün denetmenleri
arasından belirlenen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.
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Yeterlik sınavı konuları
MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavı konuları;
a) Ürün güvenliği, denetim teknikleri ve mevzuatı,
b) Sağlık Bakanlığı ve Kurum  teşkilat yapılanması,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) Temel hukuk bilgisi,
d) Avrupa Birliği  mevzuatının ürün güvenliği ile ilgili kısmı,
konularından oluşur.
Yeterlik sınavının değerlendirilmesi
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri, sınav komisyonunca

ayrı ayrı değerlendirilir.
(2) Yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü notun ortalamasıdır.
(3) Yeterlik sınavı notları, yarışma sınavındaki not esasına göre belirlenir. Sınava katı-

lanlar, sınav sonuçlarına ilan edildikten sonra 5 gün içinde itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav ko-
misyonunca en geç 10 gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olmak için, yazılı ve sözlü sınavlardan ayrı ayrı en az 70
puan almak gerekir.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar
MADDE 42 – (1) Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı

halde; geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanamayanlara, bir yıl içinde yeni bir sınav
hakkı verilir.

(2) İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar denetmen
yardımcılığı unvanını kaybederler ve denetmen yardımcılığı ile ilişkileri kesilerek Kurumda
durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Denetmenliğe atanma
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarı gösteren denetmen yardımcıları, yeterlik

sınavından itibaren en geç iki yıl içinde YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakı-
mından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi ibraz
ettiği tarih itibarıyla, durumlarına uygun ürün denetmeni kadrolarına atanırlar.

(2)  Süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler denetmen yardımcısı
unvanını kaybeder ve denetmen yardımcılığı ile ilişkileri kesilerek Kurumda durumlarına uygun
memur unvanlı başka kadrolara atanırlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görevden alınma
MADDE 44 – (1) Denetmen ve denetmen yardımcılarından, tam teşekküllü devlet has-

tanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile bu görevi yapamayacağı tespit edilenler, Kurum
Başkanınca görevden alınarak durumlarına uygun bir göreve atanırlar.

Mühür
MADDE 45 – (1) Denetmenlere ve kendi başına denetim yetkisi verilmiş denetmen

yardımcılarına müteselsil sıra numarası taşıyan birer mühür verilir. Mührünü kaybeden denet-
men ve denetmen yardımcılarına gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra yeni bir mühür ve-
rilir.

(2) Görevden ayrılan denetmen veya denetmen yardımcısı mührünü Kuruma teslim
eder.

Kıdem
MADDE 46 – (1) Kıdem, meslekte geçirilen süredir. Eğitim çalışmaları gibi geçici ay-

rılmalar sonucunda, bu eğitimi başarıyla bitirdiğini tevsik edenler için bu ayrılma süreleri mes-
lek kıdeminden sayılır. Aynı yarışma ya da yeterlik sınavında başarı gösterenler arasında kıdem,
sınav başarı sıralamasına göre belirlenir.
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Mesai saatleri dışında ve diğer gruplarda çalışma
MADDE 47 – (1) Denetim yapılan yerin çalışma saatleri ve denetimin niteliği göz

önünde bulundurularak, gerektiğinde denetmenlere, mesai saatleri dışında da denetim görevi
verilebilir.

(2) Gruplarda görevli denetmenler,  Daire Başkanlığınca gerek görülmesi halinde başka
gruplarda görevlendirilebilirler.

Denetmenliğe yeniden atanma
MADDE 48 – (1) Kurum ürün denetmenliği kadrosundan kendi isteği ile ayrılanlar,

boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde yeniden denetmenliğe atana-
bilirler.

Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.
—— • ——

Mevlana Üniversitesinden:
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/1/2011 tarihli ve 27805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersin genel sınavından sonra öğrenciye, ara sınavın/sınavların not ortalama-
sının %40’ı ile genel sınav notunun %60’ının toplamı dikkate alınarak ders sorumlusu öğretim
elemanı tarafından harf notu verilir. Laboratuvar uygulaması olan derslerde, ara sınavın/sınav-
ların %25’i ve laboratuvar notu ortalamasının %25’i ile genel sınav notunun %50’sinin toplamı
dikkate alınarak harf notu verilir. İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim prog-
ramları kapsamında yürütülen dersler için ise ara sınavın/sınavların not ortalamasının %20’si
ile genel sınav notunun %80’inin toplamı dikkate alınarak ders sorumlusu öğretim elemanı ta-
rafından harf notu verilir. Öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için, aldığı harf notunun
en az CC olması gerekir. Ancak, öğretim elemanı, bu yöntemle bulunacak puanın bu maddenin
ikinci fıkrasında yer alan tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirle-
yemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf
notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mevlana Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/1/2011 27805

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 29/12/2011 28157
2- 15/2/2012 28205
3- 4/7/2012 28343
4- 22/11/2012 28475
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Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı ens-

titüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kap-
sar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim dalı: Enstitülerin ilgili anabilim dalını,
ç) Anasanat dalı: Enstitülerin ilgili anasanat dalını,
d) DYK: Doktora yeterlik komitesini,
e) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,
f) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,
g) Enstitü: Türk Hava Kurumu Üniversitesi enstitülerini,
ğ) GMAT: Graduate Management Admission Test Sınavını,
h) GRE: Graduate Record Examinations Sınavını,
ı) IELTS: International English Language Testing System Sınavını,
i) İlgili başkanlık: Enstitüde açık bulunan lisansüstü programın bağlı olduğu anabilim/

anasanat/bilim/sanat dalı başkanlığını,
j) Müdür: Üniversiteye bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitü müdürlerini,
k) ÖYP: Öğretim görevlisi yetiştirme programını,
l) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senatosunu,
n) TİK: Tez izleme komitesini,
o) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,
ö) ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
p) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,
r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü, Kayıtlar ve Kayıt Yenileme İşlemleri

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara başvuracak adaylar, ilânda belirtilen başvuru

süresi içinde ve istenen belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvurur. Başvurularda istenen bel-
gelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil
kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.
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(2) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların bir lisans diplomasına; doktora
veya sanatta yeterlik programına başvuracak adayların ise lisans ve/veya tezli yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları gerekir. Farklı alanda lisans öğrenimi gören adaylara anabilim/ana-
sanat dallarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(3) Yükseköğrenimlerini yurt dışında yapan adayların, YÖK’ten denklik belgesi alma-
ları zorunludur.

(4) Tezli yüksek lisans için; ALES’ten başvurduğu programa ilişkin puan türünde en
az 55 puan veya ALES taban puanına karşılık YÖK tarafından belirlenen GMAT veya GRE’den
eşdeğer puanı almış olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans için ALES puanı gerekmez.

(5) Doktora için; yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan ALES’ten başvurduğu
programa ilişkin puan türünde en az 55 puan alanlar ile lisans diplomasıyla başvuran adaylardan
ALES’ten başvurduğu programa ilişkin puan türünde en az 80 puan alanlar ve lisans mezuniyet
not ortalaması 4,0 üzerinden en az 3,0 veya muadili bir puana sahip olanlar başvurabilir.

(6) Sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların lisans veya yüksek lisans prog-
ramını bitirmiş olmaları yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan ALES’in sözel kıs-
mından en az 55 puan, lisans diplomasıyla başvuran adayların ALES’in sözel kısmından en az
80 puan alanlar ve lisans mezuniyet not ortalaması 4,0 üzerinden en az 3,0 veya muadili bir
puana sahip olanlar başvurabilirler. Ancak, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğ-
renci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(7) ALES puanı üç yıl süre ile geçerlidir. Ancak, Üniversitede yüksek lisans öğrenimi
yapanlardan, bu öğrenimini tamamladıktan veya ilişiği kesildikten sonra en fazla bir yarıyıl
ara vererek doktora programlarına başvuran adaylar için ALES’e girme şartı aranmaz.

(8) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına müracaat eden adayların Üniversiteler-
arası Kurul tarafından belirlenen asgari yabancı dil puanını almış olması gerekir.

(9) Doktora programlarına; lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması,
ALES ve mülakat sınavı sonuçları ile yabancı dil sınavından alınan puanlar değerlendirilerek
öğrenci kabul edilir.

(10) Tezli yüksek lisans programlarına; lisans mezuniyet not ortalaması, ALES puanı
değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Güzel Sanatlar Anabilim Dalında ise lisans mezuniyet
not ortalaması ve giriş sınavında alınan puan değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

(11) Tezsiz yüksek lisans programlarına, lisans mezuniyet not ortalaması değerlendiri-
lerek öğrenci kabul edilir.

(12) Tezli anabilim/anasanat dalları için kullanılacak ALES puan türü ilgili enstitü ku-
rulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilen, ancak lisans

veya yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programından farklı programlarda almış
olan öğrencilere, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Yüksek lisans programlarına kabul edilen bilimsel hazırlık öğrencilerine, bilimsel
hazırlık programlarındaki dersleri ilgili anabilim dalı lisans programlarından; doktora prog-
ramlarına kabul edilen bilimsel hazırlık öğrencileri ise bilimsel hazırlık programlarındaki ders-
lerini ilgili anabilim dalı yüksek lisans programlarından alırlar. Uzaktan eğitim tezsiz yüksek
lisans programlarında bilimsel hazırlık uygulanmaz. Lisansüstü programı için alınan bilimsel
hazırlık dersleri ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine
sayılmaz.

(3) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok bir takvim yılıdır. Bu prog-
ramda geçirilen süre, bir yılı aşmamak şartıyla bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya
doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Bir yılı aşması halinde, ilgili programın belirlenmiş
azami süresinden kullanılmış sayılır.
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(4) Lisansüstü eğitimi bilimsel hazırlık programları ile ilgili derslere devam, sınavlar,
ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine
göre yürütülür.

(5) Bilimsel hazırlık programı sırasında bilimsel hazırlık öğrencileri kabul edildiği yük-
sek lisans ya da doktora programlarından ders alamaz.

(6) Bilimsel hazırlık programına devam eden bilimsel hazırlık öğrencileri, askerlik ne-
deniyle öğrenime ara verme talebinde bulunamaz.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini arttırmak isteyenler, enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak
kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler, lisansüstü eğitimde alacağı
derslerin toplam kredi sayısının en çok % 50’sini alabilirler.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; öğrencilik haklarından yararlanamaz ve tez
çalışması veya dönem projesi yapamazlar, ancak Üniversite ve ilgili enstitüye karşı yükümlü-
lüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel
öğrencilere diploma veya unvan verilmemekle birlikte izledikleri dersleri ve aldıkları notları
gösteren bir belge verilir. Bu belgede özel öğrencilik durumu belirtilir.

(3) Özel öğrencilerin almış ve başarılı oldukları dersler, öğrencinin bu Yönetmelik hü-
kümlerine göre bir lisansüstü programa kabul edilmesi halinde; yazılı başvurusu ve ilgili enstitü
yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programda yer alan dersler yerine sayılabilir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin; Türkiye’de bulunan yükseköğretim ku-

rumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki bir yükseköğretim kuru-
munun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ilgili enstitü yönetim kurulu
tarafından belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dahilinde şartlara sahip olmaları gerekir. Ya-
bancı uyruklu öğrenciler başvurdukları lisansüstü programın anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının olumlu görüşü alınarak, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, enstitü yönetim
kurulu kararı ile lisansüstü programlara kabul edilebilir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruda lisans veya yüksek lisans mezuniyet bel-
geleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izle-
yebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Mer-
kezleri (TÖMER) veya eş değer kurumlardan alacakları belgeyi enstitüye vermeleri zorunludur.
Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Bir-
liği Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri antlaşmalar ile gelen yabancı uy-
ruklu hükümet burslusu ve antlaşmalı öğrenciler, başkaca şart aranmaksızın programa kabul
edilirler.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim veya anasanat dalında

ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamla-
mış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, kayıtlı bulunduğu prog-
ramdaki en geç ikinci yarıyılın sonunda öğrencinin başvurusu ve enstitü anabilim dalı başka-
nının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılabilir. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu prog-
ramda geçirdiği süre, geçiş yaptığı programda geçirilmiş sayılır. Tezli-tezsiz yüksek lisans
programları arasındaki yatay geçişlerde, öğrencinin kayıtlı programda almış olduğu derslerden,
yeni programda da geçerli sayılanlar, kredi transferi olarak değil, yeni programda alınmış ders-
ler gibi not döküm belgesinde gösterilir ve işlem görür. Geçiş başvurusu onaylanan öğrenci
yeni programın gereklerini tamamlamakla yükümlüdür.
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Kesin kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi enstitü yö-

netim kurulunun kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Kesin kayıt işlemleri ens-
titü tarafından duyurulan süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Süresi içe-
risinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrencilik haklarını kaybederler. Bu adayların yerine
sırasıyla yedek listedeki adaylar ilan edilerek kabul edilirler.

(2) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programdan mezun oluncaya kadar, her dönem başında
kayıt yenilemek zorundadır.

Eğitim öğretim takvimi
MADDE 11 – (1) Lisansüstü akademik takvimi her yıl Üniversite Senatosunca belir-

lenir.
Dersler, kredi değerleri ve kredi transferi
MADDE 12 – (1) Her enstitü; anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı akademik kurul kararı

ile verilecek derslerin içerikleri ile beraber kataloğunu oluşturur.
(2) Her yarıyıl, açılacak lisansüstü dersler ve bunların sorumlu öğretim üyeleri anabilim/

anasanat/bilim/sanat dalı akademik kurulunun yazılı görüşü üzerine enstitü kurulu tarafından
karara bağlanır. Anabilim/anasanat/bilim/sanat dalının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulunun onayı ile doktorasını yapmış öğretim görevlileri veya başka yükseköğretim kurumla-
rında görevli öğretim üyeleri de ders vermek üzere görevlendirilebilirler. Gerek görüldüğünde
enstitü yönetim kurulu kararı ile çok disiplinli ve disiplinler arası alanlarda ders vermek üzere
Üniversitenin diğer birimleri ve Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

(3) Enstitülerin lisans eğitimi olmayan anabilim dallarında akademik kurul o anabilim/
anasanat/bilim/sanat dalında ders veren öğretim üyelerinden oluşur.

(4) Bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenir. Bir derse enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen sayının altında öğrencinin kayıt
yaptırması halinde bu öğrenciler, açılmış olan dersler arasından yapacakları tercih dikkate alı-
narak enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer bir dersi alabilirler.

(5) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile
haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(6) Bir öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki son üç yılda yurt içi/yurt dışı yük-
seköğretim kurumlarından aldıkları lisansüstü derslerden kayıtlı oldukları anabilim/anasanat/bi-
lim/sanat dallarına ait olanlardan aldıkları krediler, ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılabilir.

(7) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından alınan lisansüstü dersler kendi kodu, adı, kredisi ve AKTS kredisi ile birlikte
öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ancak, bu derslerden eğitim programında eş değeri
olan veya yerine sayılabilecek derslerin kredileri zorunlu krediye sayılır.

(8) Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı enstitü kurulu
kararıyla belirlenir.

(9) Öğrenci, enstitünün başka anabilim/anasanat/bilim/sanat dallarından veya enstitü
yönetim kurulunun onayı ile Üniversitenin diğer enstitülerinden veya farklı yükseköğretim ku-
rumlarından da en fazla üç ders alabilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 13 – (1) Öğrenciler, teorik derslerin % 70’ine, uygulamalı derslerin % 80’ine

katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından izlenir.
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Mazeret ve izin durumu
MADDE 14 – (1) Hastalık raporu ya da enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edile-

bilir mazereti olan öğrenciler, mazeretlerinin sona ermesinden itibaren üç iş günü içinde bil-
dirmek kaydıyla rapor süresince veya mazeretine uygun olarak verilecek süre zarfında izinli
sayılırlar. İzinli öğrenciler raporlu oldukları süre içerisinde derslere devam edemezler ve sı-
navlara giremezler.

(2) Verilen izinler de dâhil devam zorunluluğunu yerine getiremeyen öğrenciler o dersi
tekrar alabilirler.

(3) İzin nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler mazeret ara sınavına alınırlar. İzin
nedeniyle yeterlik sınavına giremeyen öğrenciler ise bir sonraki dönemde yeterlik sınavına gi-
rerler.

(4) Askerlik, yurt dışı eğitim, yurt dışı görev, uzun süreli sağlık kurulu raporu ile bel-
gelenen hastalık nedeniyle eğitime devam edemeyen öğrenciler bu sürelere uygun olarak enstitü
yönetim kurulunca belirlenen yarıyıllarda öğrencilik haklarını kullanmamış sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Öğretimin Yürütülmesi, Dersler, Ders Sınavları ve Değerlendirme

Anabilim/anasanat dalı başkanlarının sorumluluğu
MADDE 15 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanları, kendi anabilim/anasanat

dallarıyla ilgili lisansüstü öğretimin uygulanmasından ve yürütülmesinden enstitüye karşı so-
rumludurlar.

Öğretim elemanı görevlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programların yürütülmesi için öğretim elemanları; ilgili

anabilim/anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından ve Üniver-
site bünyesinde aynı nitelikte eğitim-öğretim yapan anabilim/anasanat dallarında görevli pro-
fesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından ya da gerekli görüldüğü takdirde başka bir ana-
bilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan enstitü yönetim kurulu ta-
rafından görevlendirilir. İhtiyaca göre yükseköğretim kurumları dışından, konusunda uzman
ya da üst düzeyde görev yapmış kişiler arasından da görevlendirme yapılabilir.

Derslerin açılması
MADDE 17 – (1) Bir derse, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen asgari sayının

altında öğrencinin kayıt olması halinde bu ders açılmaz ve derse kayıt yaptıran öğrencilerin,
açılan bir derse kayıt yaptırabilmeleri için, yarıyılın başladığı günden itibaren beş gün süre ve-
rilir.

Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 18 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarından başka, dönem

sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. İlgili anabilim/ana-
sanat/bilim/sanat dalı tarafından belirlenen dönem sonu sınav programı ilgili enstitü tarafından
onaylandıktan sonra ilgili başkanlıkça duyurulur.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, bir dersin dönem sonu değerlendiril-
mesine alınabilmesi için ara sınav/sınavlara katılması ve öğretim elemanı tarafından dönem
başında belirlenen koşulları yerine getirmesi zorunludur.

(3) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara
sınavına girer. Ara sınav, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmış ödev/ödevlerin veya
uygulamaların değerlendirilmesi biçiminde de olabilir. Birden fazla ara sınav yapılması halinde
sınavların aritmetik ortalaması esas alınır. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sü-
relere uygun olarak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur.

(4) Yarıyıl sonu sınavı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak hazırlanmış dö-
nem ödevinin veya uygulamaların değerlendirilmesi biçiminde de olabilir.
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(5) Kredili bir dersin başarı harf notu; ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem
sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirilerek aşağıdaki çizelgeye göre
harf notlarından biri başarı notu olarak verilir:

a)
Puan Harf Notu Katsayı
90-100 AA 4,0
85-89 BA 3,5
80-84 BB 3,0
70-79 CB 2,5
60-69 CC 2,0
50-59 DC 1,5
45-49 DD 1,0
0-44 FF 0,0
b) Yukarıdaki çizelgede yer alan harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşa-

ğıdaki harfler kullanılır:
S: Başarılı,
U: Başarısız,
NA: Devamsız,
P notu: Not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
(6) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisansta en az CC, doktorada ise CB

notu almak gerekir.
(7) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine

getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (NA)
sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu (FF) olarak işlem görür. Tez çalışması, seminer
ve dönem projesi gibi kredisiz dersler başarılı (S) ya da başarısız (U) olarak değerlendirilir.
(S) ve (U) notları genel not ortalamasına katılmaz. Sınavlara katılmayan öğrencilere (FF) notu
verilir.

(8) Öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı not, o dersin AKTS kredi değeri ile öğrencinin
aldığı başarı notu katsayısı çarpılarak bulunur. Genel not ortalaması, alınan derslerin ağırlıklı
notları toplamının ders AKTS kredileri toplamına bölünmesi ile elde edilir.

(9) Mezuniyet için genel not ortalamasının yüksek lisansta en az 2.00/4.00 doktora ve
sanatta yeterlikte ise en az 2.50/4.00 olması gerekir.

(10) Sınav sonuçlarına, yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında itiraz edile-
mez. Öğrenci, maddi hata başvurusunu sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde
enstitüye yazılı olarak yapabilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Maddi
hata başvurusu enstitü müdürlüğünce incelenerek on gün içinde sonuca bağlanır. Belirlenen
maddi hata enstitü yönetim kurulu tarafından düzeltilir.

(11) Yükseköğretim kurumlarınca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına
devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(12) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında
ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli
biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya
elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK tara-
fından belirlenir.

(13) Lisansüstü programlarda; en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavı yapılmak su-
retiyle alınan notların dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenen katsayılar kullanılarak
ağırlıklı ortalaması hesaplanır ve her derse ait başarı notu belirlenir. Lisansüstü programlarında
değerlendirme, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
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(14) Lisansüstü programlarda yapılan sınavların sonuçları ve belgeleri en geç on gün
içinde enstitüye teslim edilir.

(15) Lisansüstü ders sınavlarında, ödev veya proje çalışmalarında kopya çektiği veya
kopya çekme girişiminde bulunduğu tespit edilen öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre işlem görerek değerlendirilir.

(16) Öğrencinin yurt dışı değişim programları çerçevesinde almış oldukları dersler, ens-
titü yönetim kurulu kararıyla kayıtlı olduğu yüksek lisans programlarındaki derslerin yerine
sayılır.

Yüksek lisans programı
MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir.
(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı

ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim
programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim
yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının
yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan
öğretime ilişkin diğer hususlar, YÖK tarafından belirlenir.

Süre
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede
programı tamamlayabilirler.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-
rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Ders tekrarı
MADDE 21 – (1) Öğrenci başarısız olduğu dersleri takip eden yarıyıllarda tekrar alır.
(2) Derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrar edebileceği gibi, ba-

şarısız olduğu dersin yerine başka bir seçmeli dersi de alabilir.
(3) Öğrencilerin, altıncı yarıyılın sonuna kadar, ders tekrarları dahil derslerini ve semi-

ner dersini başarıyla tamamlamaları zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

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

(2) Bu program; toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders,
bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, ba-
şarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

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

Dersler
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrencilerin alacağı derslerin belir-

lenmesinde ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri; tez danışmanı atanana

kadar akademik danışman tarafından, tez danışmanı atandıktan sonra ise tez danışmanı tara-
fından yürütülür.
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b) Öğrencinin tezli yüksek lisans programında, her birinin kredi değeri üç olan toplam
yedi ders ve kredisiz bir seminer dersi yer alır. Kredili derslerin dördü programın birinci yarı-
yılında, kredili dört ders ile seminer dersi programın ikinci yarıyılında açılır. Uzmanlık alan
dersi; danışman tarafından diğer tüm akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak, ilgili enstitü
yönetim kurulu tarafından kabulünü izleyen aybaşından itibaren her yarıyıl ve öğrencinin tezini
enstitüye teslim ettiği tarihe kadar olan sürede, haftalık üç saati geçmemek şartı ile açılabilir.
Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Sonuç, enstitüye başarılı veya
başarısız olarak bildirilir. Uzmanlık alan derslerinden üst üste iki, aralıklarla üç kez başarısız
olan öğrenciler, haklarında 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddeleri hükümleri uygulanmak
suretiyle öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders veya sınavlara
katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmadan öğrencilik
statüleri devam eder.

c) Her yarıyılda yer alan kredili dersler zorunlu veya seçmeli derslerdir. Dersler, her
yarıyıl için önerilen zorunlu veya seçimlik dersler arasından seçilir. İkinci yarıyılda yer alan
seminer dersi zorunludur.

ç) Seminerlerin yazılmasında, Senato tarafından belirlenen tez yazım esaslarına uyulur.
Seminer dersi dönem sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer çalışma-
sının bir kopyası, semineri değerlendiren öğretim üyesinin imzası ve değerlendirme sonucu ile
birlikte enstitüye teslim edilir.

d) Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez
çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tez çalışmasına kayıt yaptıran öğrenci, tez danışma-
nınca açılan uzmanlık alan dersine de kayıt yaptırmış sayılır.

Tez danışmanı atanması
MADDE 24 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı; her öğrenci için tez danışmanını, da-

nışmanlık yüklerini ve uzmanlık alanlarını dikkate alarak, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar
enstitüye önerir. Enstitü yönetim kurulu, öğretim üyelerinin uzmanlık alanları, ders ve danış-
manlık yükleri ile öneriyi de dikkate alarak tez danışmanını belirler ve atamasını yapar. Yeterli
sayıda öğretim üyesinin bulunmaması halinde, doktorasını tamamlamış öğretim görevlileri de
danışman olarak önerilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.

(2) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması ya da anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya
getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü enstitüye bildirmesi halinde, birinci fıkraya göre öğ-
renciye yeni danışman atanır.

Tez konusu ve tez projesi önerisi
MADDE 25 – (1) Öğrenci, danışman atanmasına ilişkin enstitü yönetim kurulu karar

tarihini izleyen doksan gün içinde, tez danışmanının denetiminde bir tez konusu belirler ve tez
yazım esaslarına uygun olarak hazırladığı tez projesi önerisini danışmanının onayından sonra
ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

(2) Tez konusu ve tez projesi önerisi, ilgili anabilim dalı kurulunda değerlendirilip, ka-
bul edildikten sonra anabilim dalı başkanlığı tarafından, enstitüye gönderilir. Tez konusu ile
birlikte tez projesi önerileri enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(3) Danışman atanmasına ilişkin enstitü yönetim kurulu karar tarihini izleyen doksan
gün içinde, tez konusu ve tez projesi önerisini, ilgili anabilim dalı başkanlığına geçerli bir ma-
zereti olmadan teslim etmeyen öğrenciye, ek süre talep etmesi halinde, bir yarıyıldan fazla ek
süre verilmez. Ek süre bitiminde tez önerisi vermeyen öğrenci tezsiz yüksek lisans programının
ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine
tezsiz yüksek lisans programı diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.
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Tez konusu değişikliği
MADDE 26 – (1) Tez konusu değişikliklerinde, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde

belirtilen işlemler tekrar edilir.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zo-
rundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi oluşturmak amacıyla, ilgili anabilim dalı başkanlığı, öğretim
üyelerinin uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak, her tez için beş öğretim üyesini enstitü
yönetim kuruluna önerir. Enstitü yönetim kurulu önerileri ve öğretim üyelerinin uzmanlık alan-
larını dikkate alarak tez jürisini oluşturur ve atamasını yapar. Jüri, biri öğrencinin danışmanı
ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim ku-
rumundan olmak üzere, üç öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, birisi ilgili anabilim dalından, di-
ğeri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalı ya da başka bir yükseköğretim kurumundan
olmak üzere iki yedek üye belirlenir.

(3) Jüri üyeleri, enstitü yönetim kurulunca atanmalarını izleyen iki ay içinde toplanarak
öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru
yanıt bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih, enstitünün ilgili ana
bilim/bilim dalı tarafından önceden duyurulur ve sınav dinleyicilere açık olarak yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en
geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen
veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğ-
rencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje ya-
zımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans dip-
loması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci
ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine
devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sı-
navlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder.

(5) Sanatta yüksek lisans programı tezli yüksek lisans programı usulüne tabidir. Sanatta
yüksek lisans öğrencisi sanatta yüksek lisans tezi yerine aynı usulle atanacak çalışma danışmanı
tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen sergi, konser, resital veya
proje şeklinde sanatta yüksek lisans çalışması yapabilir. Tez yerine sanatta yüksek lisans çalış-
ması yapan öğrenci, sergi, konser, resital veya proje çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir
metni jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Tezin veya dönem projesinin yayımlanması
MADDE 28 – (1) Kabul edilmiş olan tez veya dönem projesi tamamen veya kısmen

enstitü tarafından yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Tez veya dönem projesi, ensti-
tünün yazılı izni olmadan hiçbir kişi veya kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımla-
namaz.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğren-
cisine Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezli Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz
krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem
projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem pro-
jesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor
vermek zorundadır. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi
yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman atanması
MADDE 31 – (1) Tezsiz Yüksek Lisans programında enstitü anabilim dalı başkanlığı

her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir
öğretim üyesi veya doktorasını bitirmiş bir öğretim elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar belirler.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 32 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.
(2) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-

lim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılır.

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 33 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi tezsiz

yüksek lisans programına ilişkin usule tabidir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora ve Sanatta Yeterlik Programı

Programın amaç ve kapsamı
MADDE 34 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma,

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

(2) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve
sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim prog-
ramıdır.

Doktora ve sanatta yeterlik programları ve süresi
MADDE 35 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için

toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi
ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki
kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Sanatta yeterlik programı; toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla dersler,
uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de
düzenlenebilir.
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Süre
MADDE 36 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl olup,
uygulamaya ilişkin düzenlemeler konusunda Üniversite Senatosu yetkilidir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır.

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

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşul-
lara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-
renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez
hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha
kısa sürede mezun olabilirler.

Danışman atanması
MADDE 37 – (1) Enstitü yönetim kurulu; ana bilim/anasanat/bilim/sanat dalı akademik

kurulunun görüşü, ilgili başkanlığın önerisi ile her öğrenci için en geç üçüncü yarıyılın başına
kadar bir öğretim üyesini danışman olarak atar. Danışman atamasında, uzmanlık alanı ve ders
ve danışmanlık yükleri dikkate alınır. Ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi ya da proje
yürütülmesi için atanan danışmanla birlikte, çalışmanın niteliğinin gerektirdiği durumlarda
ikinci danışman da atanabilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda, diğer üni-
versite tarafından atanan danışman da ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir.

(3) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması ya da ilgili başkanlığın veya öğrencinin gerekçeli talebinin enstitü yönetim kuru-
lunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye yeni danışman atanabilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı atanana
kadar ilgili başkanlık tarafından yürütülür.

(5) Danışman öğretim üyeleri, tez öğrencisi için uzmanlık alan dersi açabilir. Derslerin
tamamlanmasından sonraki dönemin başında tez, sergi, konser, resital veya proje çalışmasına
kayıt yaptıran öğrenci, tez danışmanınca açılan kredisiz uzmanlık alan dersine de kayıt yaptır-
mış sayılır. Dönem sonunda başarı durumu, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak
enstitüye bildirilir.

Doktora/sanatta yeterlik sınavı
MADDE 38 – (1) Derslerini başarı ile tamamlayan doktora ve sanatta yeterlik öğren-

cileri, doktora/sanatta yeterlik sınavına alınır. Doktora/sanatta yeterlik sınavının amacı, öğren-
cinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışması ile ilgili alanlarda bilgi derinliğine sahip olup
olmadığının sınanmasıdır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik sınavları nisan ve ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez
yapılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
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(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö-
netim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak
ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Doktora/sanatta yeterlik komitesinin görev
süresi iki yıldır.

(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda
100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü
sınava alınır. Sınav sonuçları, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili başkanlık tarafından
başarılı ya da başarısız olarak enstitüye bildirilir.

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

Doktora/sanatta yeterlik tez izleme komitesi
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın da görüşü

alınarak ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir ay içinde bir tez
izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, tez danışmanı ve biri ilgili ana bilim/anasanat/bilim/sanat dalı
içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka yükseköğretim kurumundan veya enstitüye bağlı
başka bir ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dalından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.
Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına ve özel-
likle disiplinler arası tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin görev almasına dik-
kat edilir. İkinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin kurul-
masından sonraki dönemlerde, danışmanın görüşü alınarak ilgili başkanlığın gerekçeli önerisi
ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(3) Yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda öğrencinin gönde-
rildiği kurum içinden atanan ikinci danışman, tez çalışması için yurt dışına gönderilen öğren-
ciler için ise öğrencinin danışmanı tez izleme komitesi raporuna esas teşkil edecek bir raporu
komite toplantısından önce ilgili başkanlığa iletir. Tez izleme komitesi gönderilen raporu de-
ğerlendirerek kendi raporuna ekler.

Tez, sergi, konser, resital veya proje önerisinin savunması
MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içeri-

sinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez, sergi, konser,
resital veya proje önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez öne-
risi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine sunar.

(2) Tez, sergi, konser, resital veya proje önerisi savunması izleyicilere açık olarak ya-
pılır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez, sergi, konser, resital veya proje öne-
risinin kabul veya reddine oy birliği ya da oy çokluğuyla karar verir. İlgili başkanlık tez izleme
komitesinin kararını tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

(5)  Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalış-
maların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ça-
lışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
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Doktora tezinin/sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 41 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları; tez izleme komitesinin,

tez savunmasına girebileceğine ilişkin nihai raporundan sonra tezini, sergi/konser/resital/proje
hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni tez yazım esaslarına
uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini ya da projesini jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getir-
me, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama ni-
teliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Jüri oluşturmak amacıyla; ilgili başkanlık, danışman görüşü ve öğretim üyelerinin
uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak, her tez için on öğretim üyesini enstitü yönetim
kuruluna önerir. Enstitü yönetim kurulu önerileri de dikkate alarak tez jürisini oluşturur ve ata-
masını yapar. Jüri, tez izleme komitesine ilave olarak, en az birisi başka yükseköğretim ku-
rumlarının öğretim üyeleri olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca, biri Üniversite için-
den, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması,
bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan
asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler ilgili başkanlık tarafından davet edilir. İkinci kez top-
lanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

(5) Jüri üyeleri, tez veya metinle ilgili olarak, tez veya metin değerlendirme raporlarını,
tez savunma sınavı başlamadan önce öğrencinin dosyasına konmak üzere, enstitüye teslim
eder.

(6) Tez, sergi, konser, resital veya proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra
jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü ana-
bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı
jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen
öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan
tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü
fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora/sanatta yeterlik diploması
MADDE 42 – (1) Doktora/sanatta yeterlik tez savunma sınavında başarılı olan ve dok-

tora tez, sergi veya projesini ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez
savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenciye, diğer
koşulları da sağlamak kaydıyla ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dalının adının yer aldığı bir
diploma verilir. Diploma düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı
talebiyle mezuniyet geçici belgesi de verilebilir.

(2) Tezin şekil yönünden uygun olması için; tezlerin tez yazım esaslarına uygun olarak
yazılması ve çoğaltılması, enstitü ağ sayfasında yayımlanan tez teslimine ilişkin kılavuzda ve
Yükseköğretim Kurulu ağ sayfasında yayımlanan tez teslim kılavuzunda belirtilen şartları ta-
şıması gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt dışından alınan belgeler
MADDE 43 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yurt dışından denkliği

verilmiş belgelerin geçerlilik süresi yurt içinde yapılan sınavların geçerlilik süresi ile eş tutu-
lur.
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Tebligat
MADDE 44 – (1) Eğitim- öğretim sınavlar ve benzeri konularda enstitü tarafından ya-

pılan ilanlar, öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir. Öğrenci hakkındaki diğer bi-
reysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı
bildirimle değiştirilen adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Tezin yayımlanması
MADDE 45 – (1) Kabul edilmiş olan tezin yayımlanmasında yürürlükteki ilgili mev-

zuat, Yükseköğretim Kurulu kararları, Üniversitelerarası Kurul kararları ve Üniversite Senato
kararları uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
Disiplin işlemleri
MADDE 47 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 48 – (1) 15/12/2011 tarihli ve 28143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Muafiyet
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası 6/2/2013

tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulan-
maz.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tes-
pit Sınavı (KPDS)’nda başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/5/2012 tarihli ve 28280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava
Kurumu Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz öğretimi kayıt işlemleri Senatoca belirlenen tarihler içinde tamamlanır. Bir
öğrenci, yaz öğretiminde toplam kredisi 21’i aşmamak üzere ders alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

2/5/2012 28280
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 25/4/2013

Karar No : 2013/61

Konu : İstanbul – Büyükçekmece – Muratbey 

İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 26/3/2013 tarih ve 2606 sayılı yazısına istinaden;

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Muratbey

Köyü sınırları içerisinde yer alan özelleştirme kapsam ve programında bulunan toplam yüzöl-

çümü 153.868,00 m² olan 793, 801, 804, 805, 821, 822, 823, 824, 825, 935, 936 ve 1720 nolu

parselleri kapsayan planlama alanının “Depolama Alanı”, “Gelişme Konut Alanı”, “Park Ala-

nı”, “Tır Parkı”, “Trafo Alanı”, “Yol” olarak planlanmasına ilişkin Özelleştirme İdaresi Baş-

kanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 12/6/2012 tarih ve 2012/81sayılı Kararı ile onaylanan,

16/6/2012 tarih ve 28325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni

Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Havza Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı Değişik-

liği, 1/1000 ölçekli Havza Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin

askı sürecinde yapılan itirazların kabulüne, 

Söz konusu parsellere “Gelişme Konut Alanı, Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Park

Alanı ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan

1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Havza Koruma Amaçlı Re-

vizyon Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Havza Koruma Amaçlı Revizyon Uy-

gulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği

için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığına gön-

derilmesine karar verilmiştir.
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—— • ——
DÜZELTME

27/4/2013 tarihli ve 28630 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,
25/3/2013 tarihli ve 2013/4553 sayılı Kararnamenin eki Kararın 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili bölümlerinde” ibaresi, “Et
ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili bölümlerinde” şeklinde düzeltilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

30 Nisan 2013 

SALI 
Sayı : 28633 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 81 ADET 

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı 81 adet Dijital Fotoğraf Makinesi 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06.05.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 3621/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 300,00 TL. ile en çok 29.820,00 TL. arasında değişen; 

09/05/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 30,00 TL. en çok 

2.982,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Çay, Ayakkabı Bağcığı, Sökülmüş Çuval, 

Votka v.b 47 grup eşya; açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler Sokak GAP 

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat Toplantı Salonunda 

10/05/2013 tarihinde saat: 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu 

ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet 

adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 3643/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE  

GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 443,04 TL ile en çok 141.555,63 TL arasında değişen; 

06/05/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 45,00 TL, en çok 

14.156,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında giyim eşyası, gözlük, 

motor, kozmetik eşya, kumaş, elektronik devre, aksam, iplik, sentetik taş, saç bakım malzemesi, 

giyim eşyası, okul ve büro malzemeleri, boya, çanta v.b. 25 (yirmi beş) grup eşya açık artırma 

suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale 

salonunda 07/05/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz 

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

adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel 

karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 3644/1-1 
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KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Kireçtaşı Alımı İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/54106 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00; 532 30 01 

c) Elektronik posta adresi  : keas@keas.gov.tr 

2 - İhale konusu işin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait 

Kemerköy Termik Santralının Baca Gazı Arıtma 

Sisteminde kullanılmak üzere kırılmış ve elenmiş 100.000 

(±%30) ton Kireçtaşının özel teknik şartnamesi esaslarında 

satın alınması işidir. 

b) Teslim yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Baca Gazı Arıtma Tesisi Silosu Kamyon 

Döküm Bunkerleri Ören/Milas/MUĞLA 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip   

1 (bir) yıldır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 14/05/2013 Salı günü, saat: 14:00 

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. . İhale dokümanının 

posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 

Milas Şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

2 - Teklifler, 14/05/2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz. 

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

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

4 - İstekliler teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verecektir. 

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için; herhangi bir belge sunmayacaklardır. 

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ 

Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi kapsamında 

Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır. 

9 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 

 3612/1-1 



Sayfa : 328 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2013 – Sayı : 28633 

 

2. ÜNİTE REVİZYONU KAPSAMINDA KAZAN SHT-1, SHT-2 VE SHT-3 BÖLGELERİNDE 

YAPILACAK OLAN BORU KAYNAKLARININ (4431 ADET) RADYOGRAFİK 

KONTROLÜ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüze ait 2.Ünite revizyonu kapsamında Kazan SHT-1, SHT-2 ve SHT-3 

bölgelerinde yapılacak olan boru kaynaklarının (4431 adet) radyografik kontrolü işi; açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası  : 2013/50903 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2.Ünite revizyonu kapsamında Kazan SHT-1, SHT-2 

ve SHT-3 bölgelerinde yapılacak olan boru 

kaynaklarının (4431 adet) radyografik kontrolü işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

c) Teslim tarihi  : İşin toplam süresi İşe başlama tarihi itibarı ile 90 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 15.05.2013   14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin yatırılacağı 

Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02. 

İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra 

dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale 

Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 15.05.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.  3594/1-1 
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1. VE 2. ÜNİTELERİNE AİT KAZAN ALTI KLAPE SİSTEMİNİN VE YAN DUVAR 

SACLARININ BAKIM-ONARIMININ YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü 1. ve 2. Ünitelerine ait kazan altı 

klape sisteminin ve yan duvar saclarının bakım-onarımının yapılması işi; açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası  : 2013/51499 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. ve 2. Ünitelerine ait kazan altı klape sisteminin ve 

yan duvar saclarının bakım-onarımının yapılması işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

c) Teslim tarihi  : İşin toplam süresi 1.Ünite için 35 takvim günü, 

2.Ünite için 35 takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 15.05.2013   15:00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin yatırılacağı 

Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02. 

İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra 

dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale 

Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 15.05.2013 saat 15:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.  3595/1-1 
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FGD-Fan RAF 33,5/19-1 TLT MARKA VEYA MUADİLİ BACAGAZI BOOSTERFAN 

YEDEK PARÇALARININ TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden: 

FGD-Fan RAF 33, 5/19-1 TLT marka veya muadili bacagazı boosterfan yedek parçalarının 

teknik şartname esasları dâhilinde temini ve teslimi işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g 

maddesi gereğince EÜAŞ İhale ve Satın Alma Yönetmeliği hususları doğrultusunda açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/49122 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Karıncalı Beldesi Orhaneli/BURSA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0. 224. 831 73 47-48-49 Faks: 0.224. 831 73 

46 

c) Elektronik posta adresi : orhaneli@euas.gov.tr  

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa)  : www.euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  : 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, Açık İhale, Miktarı Teknik: Şartnamede 

belirtilmiştir. 

b) Teslim [yeri] : EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü 

Ambarı 

c) Teslim [tarihi] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 240 takvim 

günü içerisinde ihale konusu malzemeler Orhaneli 

Termik Santrali İşletme müdürlüğü ambarına 

mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir. Teslim 

alınan malzemelerin imalat süreci ve malzeme 

kontrollerine ait sertifika kontrolleri yapılarak 

uygunluk sağlanması durumunda, tesellüm 

tutanağı düzenlenerek teslim alınacaktır. İşletme 

Müdürlüğümüze bu iş kapsamında teslim edilecek 

tüm parçaların imalat resimleri malzeme tesellümü 

sırasında verilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Satın 

Alma ve İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 15.05.2013 - Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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

belgesi, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 

4.1.4. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

4.1.6. Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

4.3.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş bitirme (deneyim) belgesi. 

Firmalar son 5 (beş) yıl içerisinde teklif bedelinin en az %25'i kadar tek sözleşmeye ilişkin ihale 

konusu iş veya benzer işler yaptığını ve başarılı olduğunu gösteren iş deneyim belgelerini 

vereceklerdir. 
4.3.2. İstekli firmalar imalatçı iseler kendi adlarına veya unvanlarına düzenlenen kapasite 

raporunu teklif ekinde sunacaklardır. İstekli firmalar yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise satıcısı 

veya temsilcisi olduğu imalatçının kapasite raporunu sunacaklardır. Bu durumda yetkili satıcı 

veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeleri de kapasite raporuyla tekliflerinde sunacaklardır. 

İstekli firmalar yurtdışından üretici bir firmadan yedek parça temin edeceklerse Türkiye'de yetkili 

bir satıcısı olduğunu gösteren temsilcilik veya distribütörlük belgesini sunacaklardır. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Termik Santraller veya benzeri ağır sanayi kuruluşlarında kullanılan makine veya 

ekipmanların kendilerine veya yedek parçalarına ait her türlü dövme çelik, çelik döküm mamül, 

aşınmaya karşı kaplamalı malzemenin üretimi demontajı, montajı, bakım onarımı veya satış işleri. 

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

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

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

almak isteyenler, posta masrafı hariç 50,00 TRY (Elli Türk Lirası) doküman bedelini EÜAŞ 
ORHANELİ TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ 

VEZNESİ VEYA HALKBANKASI ORHANELİ ŞUBESİ NEZDİNDEKİ TR52 0001 2009 2870 

0013 0000 04 IBAN NO.LU MÜDÜRİYET HESABINA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla 

ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale 

dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokumam talep başvurularını yukarıda yer 

alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek 
zorundadır. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğü Muhaberat Servisi Orhaneli BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 3632/1-1 

————— 
DÜZELTME İLANI 

İşletme Müdürlüğümüzde 03.05.2013 tarihinde saat:15:00'da ihalesi yapılacak olan Tic 

2013/24 no.lu dosya kapsamında işlem gören rotor kaldırma yağı sistemine uygun yeni tip türbin 

virör dişli kutusu ile türbin ve türbin yardımcı ekipmanları için yedek malzeme temini işinde ihale 

tarihi 10.05.2013 tarihi saat: 11:30'e ertelenmiştir. 

İhale ilanındaki 1-b maddesindeki İdaremize ait telefon ve faks numaraları Tel: 0224 831 

73 47-48-49 ve Faks: 0224 831 73 46 olarak düzeltilmiştir. 

İlanen duyurulur. 3633/1-1 
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KORUMA RÖLELERİ YENİLENMESİ VE SCADA SİSTEMİ 

KURULUMU YAPTIRILACAKTIR 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Kemerköy EÜT (1-3) Ünite Generatör, Trafo, 6 kV Motorlarının ve Bara Kesici Koruma 

Röleleriyle, Ortak Tesisler (Motor, Trafo ve Bara) Kesicileri Rölelerinin Yenilenmesi ve Scada 

Sistemi Kurulması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/51986 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00; 532 30 01 

c) Elektronik posta adresi  : keas@keas.gov.tr 

2 - İhale konusu işin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait 

Kemerköy Termik Santralında her üç ünite için; 

Kemerköy EÜT (1-3) Ünite Generatör, Trafo, 6 kV 

Motorlarının ve Bara Kesici Koruma Röleleriyle, Ortak 

Tesisler (Motor, Trafo ve Bara) Kesicileri Rölelerinin 

Yenilenmesi ve Scada Sistemi Kurulması İşinin özel 

teknik şartnamesi esaslarında temini, montajının 

yapılması, devreye alınması, eğitimini verilmesi ve çalışır 

halde teslimi işidir. 

b) Teslim yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 

255 (ikiyüzellibeş) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 23/05/2013 Perşembe günü, saat: 14:00 

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. . İhale dokümanının 

posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı dahil 120,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 

Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 
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2 - Teklifler, 23/05/2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz. 

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

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

4 - İstekliler teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verecektir. 

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için; 

a) İş Deneyim Belgesi, 

b) Teknik Şartnamenin 14.3. Maddesi ile İstenilen Teknik Bilgi ve Belgeleri, 

sunacaklardır. 

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ 

Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi 

kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında 

yapılacaktır. 

9 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 

 3617/1-1 

—— • —— 

1 ADET KEPÇE KOVASI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/52679 

İdarenin : 

a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı 

No: 5 / 03040 - AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

(afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com) 

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası 

Müdürlüğüne 1 Adet Kepçe Kovası (Teknik Şartnameye göre) satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 20/05/2013 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 

veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3586/1-1 
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PNOMATİK SİLİNDİR VE MUHTELİF MALZEME ALIMI 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2013/52520 

1 - İdarenin  

a) Adı  : T.Ş.F. A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası 

b) Adresi  : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km  

  AFYONKARAHİSAR 

c) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 Faks: 0 272 248 34 87 

2 - İhale konusu malların  

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda 

belirtilmiştir. 

PNOMATİK SİLİNDİR VE MUHTELİF MALZEME ALIMI 

Sıra 

No Malzemenin Evsafı Ölçüsü Miktarı 

1 Sac Malzeme 2 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (10 Plaka) KG. 190 

2 Sac Malzeme 2 X 1500 X 3000 mm Rst 37-2 (3 Plaka) KG. 215 

3 Sac Malzeme 8 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (7 Plaka) KG. 5.275 

4 Sac Malzeme 10 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (3 Plaka) KG. 2.830 

5 CrNi Sac 304 kalite 4 X 2000 X 6000 mm (4 Plaka) KG. 1.500 

6 CrNi Sac 304 kalite 5 X 2000 X 6000 mm (5 Plaka) KG. 2.350 

7 CrNi Sac 304 kalite 6 X 2000 X 6000 mm (5 Plaka) KG. 2.830 

8 Lama 10 X 50 X 6000 mm St 37 DIN 1017 KG. 2.000 

9 Sıcak Haddelenmiş Mil Ø 260 X 6000 mm Ç 1040 DIN 1013 KG. 2.500 

10 Kare Malzeme □ 120 X 120 X 4500 mm Ç 1030 DIN 1014 KG. 510 

11 Dikişli Boru Ø 76,1 X 3,6 X 6000 mm St 37 DIN 2458  METRE 1.000 

12 CrNi Dikişli Boru 304 Kalite Ø 60,3 X 3,6 X 6000 mm DIN 2463 METRE 102 

13 Pnomatik Silindir PNS-Y Ø 80 X 75 AB (ayak bağlantılı) ADET 10 

14 Pnomatik Silindir PNS-Y Ø 160 X 3100 FB (flanş bağlantılı) ADET 18 

 

b) Teslim yeri : Afyon Şeker Fabrikası İmalat Birimi Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama 

tarihinden itibaren en geç 30 (Otuz) takvim günü 

içerisinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : T.Ş. F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 15.05.2013 Çarşamba günü saat 14.00  

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

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

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı 

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

zorunludur. 

7 - Teklifler, 15.05.2013 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası 

adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 
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8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilecektir. 

9 - İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal 

ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık 

yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve 

saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon 

toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 3601/1-1 

—— • —— 

3 ADET KÖMÜR PARK MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 

30 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Yeniköy Termik Santral İşletme Müdürlüğünde 3 Adet kömür park makinelerinde 

Kullanılmak Üzere 30 kalem yedek malzemelerinin temini ve işletmeye teslimi işi açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/51911 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : Milas-Ören Karayolu 22. Km. PK: 25  48201 Milas/ 

MUĞLA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 - 558 02 91 

c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 3 Adet kömür park makinelerinin ihtiyacı olan yedek 

malzemelerinin temini ve işletmeye teslimi işi 

b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarına teslim edilecektir. 

c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı gün dahil 25 (Yirmibeş) 

takvim günü içerisinde teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve Saati : 24/05/2013  14:00 

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

30,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 24/05/2013, Saat 14.00’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40 ıncı maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 3598/1-1 
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MEYDAN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2013/2014 Kampanya Dönemi Meydan Hizmetleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/51793 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2013/2014 Kampanya Döneminde Toplam 795.000 Ton 

Olmak Üzere Meydan Hizmetleri Hizmet Alımı İşidir. 

Fabrikamız İşletme Servisi Meydan Hizmetleri Hizmet 

Alımına Ait; boşaltma, parti biçimlendirme, istif, 

doldurma, uzaklaştırma, karma, katlama, takviye, 

taşıma, temizlik, sıkıştırma, düzeltme, ve yer silosundan 

pancar nakli işlerinin bir bütünlük içerisinde prosesi 

aksatmadan sürekli yapılması işi. (Kireçtaşının kireç 

ocağı yer bunkerinin içine taşınması, Kok kömürünün 

kireç ocağı yer bunkerinin içine taşınması, Kireçtaşı 

balansının kireç ocağından uzaklaştırılması, Kok 

tozunun kireç ocağından uzaklaştırılması, Çevrede 

toplanan atıkların toplanması ve kireç curufunun kireç 

ocağından uzaklaştırılması, Kömür taşınıp kömür 

hazırlamanın önüne istif edilmesi, Kömür hazırlama, 

Kok + linyit boşaltma, toplama, parti yapma, 

biçimlendirme, Kömür curufu – kül, Filtre pres çamuru, 

Ot tutucu otu + taş tutucu taşının taşınması, Pülp, 

brükner otu, kuyruk, küspe atık, Sabit otomatik boşaltma 

toprağı, Yer silosundan kanallara pancar nakli ve Tumba 

temizliği – düzeltmesi gibi işlerin 24 saat / gün 

aksatmadan yerine getirilmesi) 

b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe 

başlama tarihinden Ilgın Şeker Fabrikası 2013/2014 

Rafineri Kampanyası sonuna kadardır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 

b) Tarihi ve saati : 14/05/2013 Salı günü, saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek 

Odası belgesi  



30 Nisan 2013 – Sayı : 28633 RESMÎ GAZETE Sayfa : 337 

 

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

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

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

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

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

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler 

Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini 

gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur. 

Ortak girişimlerde, bu belgeler ortaklarca hisseleri oranına bakılmaksızın müştereken 

karşılanabilir.  

4.3 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.3.1 - İş deneyim belgesi:  

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,  

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,  

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgelerin, verilmesi zorunludur. 

2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine 

ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de 

birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.  

3) İş deneyimin belirlenmesi amacıyla;  

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. 
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4.3.2. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler 

İstekliler iş yerinde bulunduracakları; en az 2 adet büyük lastik tekerlekli kepçe 

(kapasitesi 3,5 m³’den az olmayan yükleyici), en az 5 adet (asgari 10 tonluk) tonajlı damperli 

kamyon, yer silosundan pancar çekilmeye başlandığında ilave olarak çalıştırılacak 1 adet kepçe ve 

3 adet 20 tonluk kamyonun kendi malı olduğuna dair belgeleri teklifleri ile beraber vermek 

zorundadırlar. 

İstekliler yukarıda belirtilen makine, tesis ve diğer ekipmanın kendi malı olduğunu ruhsat, 

demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli 

mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edecektir. Geçici 

ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin 

sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi 

şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. 

4.3.3. İstekliler işin yapılacağı yeri gördüklerine ve yapılacak işi anladıklarına dair İşletme 

Servisinden alacakları tutanağı teklifleri ile beraber sunmak zorundadırlar. 

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1 - Bu ihalede benzer iş olarak, ihale konusu hizmetin bölümleri ile özellik, nitelik ve 

büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı usullerle gerçekleştirilen, proses devamlılığı 

gerektiren, makine teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile nitelikli personel ve organizasyon 

gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler kabul edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (Yüz Türk Lirası) 

karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ilgın Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Konya 

Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu 

tutulamaz.) 

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

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet 

ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 3597/1-1 
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HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığından: 

MADDE 1 - İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, VE MİKTARI: 

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığı'nın mülkiyetinde bulunan; Yenidoğan Mah, 

3690 Ada, 1 Parsel adresinde bulunan, alana müteşebbis tarafından inşa edilecek kafeterya, 

Restoran, düğün salonu, çevre düzenleme ve peyzaj işlerinin yapımı ve ihale şartnamesi 

hükümlerine göre ayni hak tesisi kurularak, 25 (Yirmi Beş) yıl süre ile müteşebbis tarafından 

işletilmesi ve bu sürenin sonunda Odunpazarı Belediyesine devredilmesi işleri; 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 35.(a) Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile tespit edilen muhammen bedel 

(25 yıllık kira bedeli) 450.000,00 TL (Dört Yüz Elli Bin Türk Lirası) üzerinden, artırma yapmak 

suretiyle suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

İNŞAAT TAHMİNİ YAPIM BEDELİ:3.635.505,34 TL (Üç Milyon Altı Yüz Otuz Beş 

Bin, Beş Yüz Beş TL, Otuz Dört Kr) 

İhale Şartnamesi ile ilgili irtibat adresi: 

Belediye Hizmet Binası, İhale Bürosu 4. Kat 

Eskişehir İli Odunpazarı Belediyesi Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No: 4 ESKİŞEHİR 

Telefon No: 0222-2173030 Faks No : 0222-2279621 

Bahse konu iş ile ilgili ihale dokümanları, Eskişehir İli Odunpazarı Belediyesi İhale 

Bürosunda bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını 

satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, işbu şartnamede belirtildiği gibi "Dış zarf' 

belgeleri arasında İdare’ye ibrazı şarttır. 

İhale dokümanının satış bedeli 300,00 TL ( Üç Yüz Türk Lirası)'dır. 

İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, 

ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını 

kontrol eder. İDARE bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin 

tamamını teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır. 

İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan 

koşul ve kuralları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, İstekli sıfatıyla kabul etmiş 

sayılır. 

MADDE 2 - MUHAMMEN BEDEL: 

Bu iş için tahmin edilen25 yıllık kira bedeli: 450.000,00 TL (Dört Yüz Elli Bin Türk 

Lirası) dir. 

MADDE 3 - İHALENİN NEREDE. HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: 

3.1. İhale 14.05.2013 SALI günü saat 10.45’da Eskişehir İli Odunpazarı Belediyesi 

Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3.2. İstekliler dilekçelerini (yeterlilik dosyalarını) 14.05.2013 Salı günü Saat 10.45’e kadar 

Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Evrak Kayıt Memurluğuna Kayıt ettirerek, İhale Komisyonu 

Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonraki başvurular ve postadaki 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

3.3. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz 

3.4. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınacaktır 

MADDE 4 - İHALENİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI: 

İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer 

ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler 

açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur. 
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MADDE 5 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: 

İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde 

vereceklerdir. 

İDARE, istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve 

belgeler nedeniyle istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahip olacaktır. 

İDARE, teklif değerlendirme çalışmaları sırasında da, isteklilerden beyan ettikleri 

bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilememesi hali "yanıltıcı 

beyan" kapsamında değerlendirilip istekli ihale dışı bırakılabilir. . 

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

İsteklilerin: 

5.1 - Kanuni ikametgahı olması, 

5.2 - Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,(Beyanda telefon, faks varsa e-mail bilgileri 

de yazılacaktır) 

5.3 - 2013 Yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, (ihale ilan tarihinden 

sonra alınmış) 

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge,(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 

olması gerekir). 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

5.4 - İmza sirkülerini vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyanı, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

5.5 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 

(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu Türk 

Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) 

5.6 - Şartnamenin 7.3. maddesinde belirtilen şekilde geçici teminatları vermesi, (Kira 

Bedeli Geçici teminatı:13.500,00 TL (On Üç Bin Beş Yüz Türk Lirası),Yapım için geçici 

teminat:109.066,00 TL (Yüz Dokuz Bin Altmış Altı Türk Lirası) 

5.7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak 

noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, 

5.8 - Şartnamenin 8. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi. 

5.9 - a-İsteklilerin İhale tarihi itibarı ile, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat 

hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgeleri, 
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b) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu 

olmadığına dair belgeleri, ilgili vergi dairesinden ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınmış 

belgelerin aslının ibraz edilmesi. 

5.10 - İstekliler; bahse konu yatırımı uygulama projelerinin hazırlanması ve inşaat 

ruhsatının alınmasından itibaren 100 (Yüz) takvim günü içerisinde avan projede belirtilen 

detaylara haiz olmak üzere gerçekleştireceklerine dair taahhütname vereceklerdir. 

5.11 - İstekli söz konusu yapım işine ait, İdarece hazırlanmış avan projeye göre 

hazırlanmış 100 (yüz) takvim günlük ayrıntılı iş programını düzenleyerek yeterlilik dosyası 

içerisinde idareye vermek zorundadır. . 

5.12 - Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler: 

a) Teknik Personel: 

İstekli tarafından yapım işinde aşağıda unvanları ve adetleri belirtilen teknik personellerin 

özgeçmişleri, mesleki durumlarını gösterir (diploma sureti ve sürveyanlık belgesi gibi) belgelerin 

eklenmesi ve noterden tasdikli teknik personel taahhütnamesinin verilmesi gerekir. 

 

Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi 1 Adet En az 5 yıl deneyimli 

Teknik sorumlu Peyzaj Mimarı 1 Adet En az 5 yıl deneyimli 

 

5.13 - İhale üzerinde kalan istekliler, ihale şartnamesi ekinde yer alan vaziyet planı ve 

avan projeye uygun hali hazır durumlarını dikkate alarak bu şartnamede istenilen hususlara uygun 

olarak uygulama projelerini hazırlamak zorunda olup hazırlayacaklarına dair taahhütname 

vereceklerdir. 

5.14 - Benzer İş Deneyimi: 

11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Kamu 

İhale Kurumuna ait “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen B III. Grup İşler 

Benzer İş Olarak Kabul edilecektir. 

İş deneyimi olarakta; Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya 

özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya 

benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için İnşaat tahmini yapım bedelinin %50’si 

oranında iş deneyim belgesi sunmaları zorunludur 

5.15 - Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden alınmış yer görme 

belgesi, 

5.16 - Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon 

Başkanlığı'nın adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık 

adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar, Komisyon 

Başkanlığı'na ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

Komisyon Başkanlığı'na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında 

Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

 3546/1-1 
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LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikasından: 

Linyit Kömürü alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/49820 

1. İdarenin 

a) Adresi : TAŞKÖPRÜ YOLU 18. KM. BÜK KÖYÜ MEVKİİ/ 

KASTAMONU 

b) Telefon - Faks Numarası : 366 2427311 - 366 2427333 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 

2. İhale Konusu Malın 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2013 yılı kampanya döneminde 

kullanılmak üzere toplam 17000 (Onyedibin) ton 

linyit kömürü alımı. 

 

Cinsi Tane Büyüklüğü Baz Kalori Kcal/Kg Miktar (Ton) 

Linyit 10-18 mm 5200 - 5400 10000 

Linyit 10-18 mm 4400 - 4600 7000 

Toplam   17000 

 

b) Teslim Yeri(leri)  : Kastamonu Şeker Fabrikası kömür stok sahası (araç 

üzerinde). 

c) Teslim Tarihi/Tarihleri : Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 4400-4600 Kcal / Kg Tonajı 5200-5400 Kcal / Kg Tonajı Toplam Tonaj 

Ağustos 1000 2000 3000 

Eylül 1000 2000 3000 

Ekim 3000 3000 6000 

Kasım 2000 3000 5000 

TOPLAM 7000 10000 17000 

 

3. İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI TOPLANTI 

SALONU 

b) Tarihi - Saati : 13.05.2013, 10:30 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

ğ) Fabrikamızın bağlı olduğu ilin İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından yakıt kalitesinde 

kısıtlama olması ve istekli tarafından izin alınmasının gerekli olması halinde, İl Mahalli Çevre 

Kurulu belgesi. 

4.2 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1 - İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

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

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. (ğ) bendinde 

belirtilen belgenin ise ortakların biri tarafından sunulması yeterlidir. 

4.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 

4.3.1. Banka Referans Mektubu: Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere 

isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde 

kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren 

bankalardan temin edilecek banka referans mektubu teklif ekinde verilecektir. 

Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

İdaremizce gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi, ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya şubesinden yapılır. 

4.4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 
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4.4.1. İş deneyim belgeleri 

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere 

ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen 

bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim 

tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 

iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla 

iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 

karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 

diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. Ancak ihaleye katılan iş 

ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce 

kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren 

belgelerin sunulması halinde, pilot ortağın birinci cümledeki orana göre asgari iş deneyim tutarını 

sağlaması koşulu aranmaz. 

İstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan ile ihale tarihi arasında olan mal alımlarıyla 

ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu belgeler 7.5.1.a) bendi kapsamında 

değerlendirilir. 

İş deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer 

işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi 

düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak 

Kamu İhale Kanunu Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinde belirtilen 

belgelerdir. 

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mal müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması 

zorunludur. 

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale tarihinden geriye 

doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına 

ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka 

bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

4.4.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

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

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
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İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

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

Raporu, 

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

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

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

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

Yabancı isteklilerin ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre 

düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir. 

İstekli yetkili satıcı ise teklif ettiği kömürün üretildiği ocak işletmesi ile yapmış olduğu 

sözleşmeyi veya ilgili ocak veya işletme tarafından istekliye kömür teslimatı yapılacağına dair 

yazı veya belgeyi veya kömür satıcısı olduğuna dair belgeyi sunması gereklidir. (İsteklinin kömür 

ocağının sahibi veya işleticisi veya kömür satıcısı olduğunu gösteren belgeler) 

4.4.2.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

İdare, isteklinin teklif ettiği kömüre ait teknik özelliklerin doğruluğunun teyidi için 

idarece belirlenen uzmanlar ve yüklenici veya vekili ile beraber üretim ve/veya stok sahalarında 

yerinde inceleme yapacak ve değerlendirmeye esas numune alacaktır. İdare, istekliye üretim 

ve/veya stok sahalarından numune alacağı gün ve saati yazılı olarak bildirecektir. İstekli de 

numune alma sırasında kendisinin veya vekilinin bulunup bulunmayacağını ve bulunacak kişinin 

kimliğini idareye yazılı olarak en geç 3 (üç) takvim günü içerisinde bildirecektir. 

İstekli, teklif ettiği kömüre ait ocaktan tabii olarak çıkarılıp hiçbir işleme tabi tutulmayan 

ham (tüvenan) kömürüne ayıklama, eleme, temizleme ve yıkama vb. işlemler uyguluyor ise bu 

işlemler sonunda üretilen kömürden numune alınacaktır. Numune alma işlemleri tutanak altına 

alınacaktır. İsteklinin ya da vekilinin bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen numune 

alma işlemleri için tutulacak tutanağa imzadan imtina etmeleri halinde bu durum idare yetkilileri 

tarafından tutanakta belirtilecektir. 

Teklif edilen kömürlerde gidilen kömür üretim ve/veya stok sahasından numune 

alınamadığı veya tutanak istekli ya da vekili tarafından imzalanmadığı takdirde teklif 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Alınan numuneler idare laboratuvarında ve/veya Şeker Enstitüsü laboratuvarında analiz 

edilecektir. 

Analiz sonuçları kesin olup, tekliflerin değerlendirilmesinde bu numuneye ait sonuçlar 

geçerli olacaktır. 

Alınan numunenin, analiz raporu kapsamı ve kullanılacak analiz metotları aşağıdaki gibi 

olacaktır. 

a)  Alt Isı ve Üst Isı (kcal/kg, Orijinal kömürde ve Kuru kömürde), ASTM D 5865-07a 

b) Kül (%, Havada Kuru kömürde), ASTM D 3174-04, ASTM D 7582 

c) Toplam Kükürt (%, Havada Kuru kömürde), ASTM D 3177-02(2007), ASTM D 4239-08 

d) Toplam Nem (%, Orijinal kömürde), 

e) Uçucu Madde (%, Kuru kömürde), ASTM D 7582-09, ASTM D 3175-07 
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f) Kül Erime Noktası (Yarı Küresel Sıcaklık) (ºC) TS 610 03.04.1968 veya ASTM D 

1857-04 

İsteklinin teklif ettiği kömüre ait üretim ve/veya stok sahasından alınan numuneye ait 

analiz raporundaki özelliklerden; 

- kalori değeri, istekli teklifi olan kalori değerinin (-) 300 kcal/kg (dahil) sınırı içerisinde 

olacaktır. 

- kalori dışında istenen kömür özelliklerinden toplam kükürt değeri (fabrikanın bağlı 

olduğu ilin İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına göre idarece belirlenen bir değer var ise) baz 

değerin altında, uçucu madde ve kül erime noktası (yarı küresel sıcaklık) değerleri baz değerlerin 

üstünde, kül değerinde ise red değerinin altında olacaktır. 

Yukarıda belirtilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taşıması gereken kriterlerden herhangi biri eksik olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 

5.1. Kok, linyit kömürü ve maden kömürü alım veya satımı 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisi / Kastamonu adresinde 

görülebilir ve TL.100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - İstekliler tekliflerini, ihale tarih gün ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine vereceklerdir. 

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

(Baz fiyat 1 ton kömürün fabrika teslim fiyatını ifade eder) 

11. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

11.1. İhale konusu her kömür türü, toz veya 10-18 mm. sınıfları bazında fabrika ihtiyacı 

bölünmemek kaydı ile kısmi teklif verilebilecektir. Bu şekilde verilmeyen teklifler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. Örnek: Fabrika ihtiyacı bir kömür türünde 14 000 ton ise teklif 

miktarı 14 000 ton olacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir. 

14 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

15 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

16 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 3520/1-1 
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2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası/ 

İhale kayıt numaraları : 1-) 2013/54288 2-) 2013/54293 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum/ 

SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:   0 (362) 312 19 19 / 7092 - 7093 

  Faks: 0 (362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi  :  pyosatinalma@omu.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) :  - - - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1-) Veteriner Video Endoskop Seti 1 adet 

(komple) 

2-) Modal Analiz ve Yapısal Sağlık Analiz Test 

Sistemi 1 adet (13 kalem 81 parçadan oluşan 

komple sistem) 

b) Teslim yeri/yerleri  : 1-) Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 

2-) Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma Merkezi. 

(Kitam-Maymer) 

c) Teslim tarihi  : 1-) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 

(doksan) takvim günü 

2-) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 120 

(yüzyirmi) takvim günü 

3-Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satın Alma Bürosu 

Kurupelit - Atakum/SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : 1-) Tarih: 16/05/2013 Saat : 14:00 

2-) Tarih: 23/05/2013 Saat : 14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir. 

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

belgesi; 



Sayfa : 348 RESMÎ GAZETE 30 Nisan 2013 – Sayı : 28633 

 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya/teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

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

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi . 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (internet Çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için istenilmektedir.) 

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki tekliflerde istenilmemektedir.) 
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4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- 

Türk Lirası karşılığı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan 

TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. 

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

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir. 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge;) 

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satın Alma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. (1 no’lu teklif 

için geçerlidir.) 

9.1 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu 

mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. (2 no’lu teklif için geçerlidir.) 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

12 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 3653/1/1-1 
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2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20 nci maddesi (e) bendi uyarınca, (CIP/CIF) teslim şekline göre yabancı ülkelerden 

tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası (ları) : 1-) 2013/54302 2-) 2013/54303 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum/ 

SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:  0 362 312 19 19 /7092-7093 ve 

  Faks: 0 362 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  pyosatinalma@hotmail.com 

ç) İhale Dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : ---- 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1-) Taşkırma (ESWL) Cihazı 1 Adet (Komple) 

2-) FNPT II (Uçak) Simülatör, 1 Adet (Komple 

Sistem) 

b) Teslim yeri (leri) : CIP/CIF teslim şekli ile, 

1 - Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Üroloji 

Anabilim Dalı 

2 - Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksek Okulu 

c) Teslim tarihi (leri) : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 

Akreditifin açıldığının tebliğinden itibaren, 

1 - 210 (ikiyüzon) takvim günü, 

2 - 150 (yüzelli) takvim günü 

3 -Yeterlik Değerlendirmesinin/İhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu 

Kurupelit - Atakum/SAMSUN 

b) Tarihi ve saati : 1 - Tarihi: 29/05/2013 Saat: 14:00 

1 - Tarihi: 23/05/2013 Saat: 14:00 

4 - Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir . 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

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

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi 

4.1.6. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB ‘da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet Çıktısı olarak sunulabilir. 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için istenilmektedir.)) 

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi veya bu belgere karşılık gebilecek belgelerden biri. (tıbbi cihaz kapsam dışındaki 

tekliflerde istenilmemektedir.) 

4.2.3. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler ile Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler; 

a) Aday veya İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil 

belgesi ve/veya kapasite raporu, 

b) İhaleye katılacak yabancı ülkelerdeki yetkili satıcı veya imalatçı firmaların kendi 

adlarına ve kendilerini temsilen Türkiye’de ihalelere katılmak, taahhüde ve yüklenimlere girmek 

ve bunlarla ilgili sözleşmeleri imzalamak üzere 2013 yılında yetkili olduklarına dair Mümessillik 

(Temsilcilik) Belgeleri veya yabancı İsteklilerin Türkiye Şubeleri olduklarına dair belge/veya 

belgeler 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

d) İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın tarafından bu belgelerin 

verilmesi. 

4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 
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a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

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

6 - İhale İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan ihaleye katılacak yabancı 

ülkelerdeki tedarikçi veya imalatçı firmaların kendi adlarına ve kendilerini temsilen ihalelere 

katılmak üzere yetki verdikleri Türkiye Mümessillerine (Temsilcilerine), Şubelerine, yabancı 

isteklilere ve Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren İsteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 150,00- 

Türk Lirası karşılığı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 160,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan 

TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. 

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

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir. 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge;) 

8 - Başvurular; ihalenin yapılacağı saate kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satın Alma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

12 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
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SİNYALİZASYON GRUP MÜDÜRLÜĞÜNCE 5 ADET PİNBRAZİNG CİHAZI  

(BONDİNG KAYNAĞI) SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Sinyalizasyon Grup Müdürlüğünden: 

                                        Pendik/İSTANBUL 

İhale Kayıt No : 2013/48445 

1 - İdarenin : 

a) Adresi : TCDD Sinyalizasyon Grup Müdürlüğü Pendik /İstanbul  

b) Telefon ve Faks Numarası : (0216) 353 36 60 (0216) 3533661 

c) Elektronik Posta Adresi : --- 

2 - İşin Adı ve Miktarı : Sinyalizasyon Grup Müdürlüğünce 5 adet Pinbrazing 

cihazı (bonding kaynağı) alınması.  

3 - Yukarıda belirtilen alımımız, Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Grup Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonuna 08.05.2013 günü, saat 14.30’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dökümanı Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Grup Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım İhale Komisyonunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 

almaları zorunlu olup, Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Grup Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonundan KDV Dahil 150.00.- TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3659/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 

Makine Mühendisliği Bölümü’ne öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam 

zamanlıdır. Profesör kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve 

Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt 

dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete ‘de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 

Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 

 

Fakültesi Bölüm 
Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Nitelikler 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

Konstrüksiyon 

ve İmalat 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliği Konstrüksiyon ve 

İmalat Anabilim Dalı alanında 

almış olmak, bu alanda çalışmalar 

yapmış olmak. Doçentlik 

ünvanını aldıktan sonra en az   

5 yıl süreyle çalışmış olmak. 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda 4 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam 

zamanlıdır. 

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir.  

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

Fakülte Bölüm 
Öğr. 

Üyesi 
Alanı Ek Açıklamalar 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 
İşletme (Türkçe / İngilizce) 1 Yönetim Doçent, Profesör 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 
İşletme (Türkçe / İngilizce) 1 İnsan Kaynakları Doçent, Profesör 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 
İşletme (Türkçe / İngilizce) 1 Muhasebe Doçent, Profesör 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 
İşletme (Türkçe / İngilizce) 1 Finans Doçent, Profesör 

 

 3629/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 04.04.2013 gün ve 210 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/04/2013 tarih ve 750 sayılı kararı ile aynen onanan 

“Etimesgut İlçesi, Yapracık, Bağlıca ve Elvan Mahallelerine ait kadastro parsellerinin (Bağlıca 

Mahallesi tp.2, 3, 11, 462, 463, 476, 728, 758, 760, 765, 771, 779, 794, 797, 807, 812, 853, 854, 

855, 856, 857, 858, 862, 863, 864, 870, 871, 874, 875, 876, 906, 907, Yapracık Mahallesi tp.317, 

905, 1231, 1241, 1275, 1306, 1394, 1405, 1478, 1488, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1497, 1542, 

1584, 1585, Elvan Mahallesi tp.398, 2265, 2282, 2289, 2387, 2388, 2389 sayılı parseller, Tescil 

harici yerler ve yollar) bulunduğu Üniversite Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Değişikliği” 30/04/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 3611/1-1 
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları 

belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunun 48. maddesine göre öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvurular ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda 

Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. 

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere sahip 

adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”ne göre başvuracakları 

anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri üç adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi, 

nüfus cüzdan sureti, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum 

belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını 

kapsayan dosyalarını 6 takım halinde vereceklerdir. 

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere sahip 

adayların “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”ne göre başvuracakları 

anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri üç adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi, 

nüfus cüzdan sureti, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum 

belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını 

kapsayan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari 

koşullara sahip olmalıdır. Adaylar; başvuracakları Anabilim Dalını belirten dilekçelerine 

ekleyecekleri 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doktora belgesi, lisans, yüksek lisans diploma 

fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 

onaylanmış olması gereklidir. 

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 

Birim / Bölüm / Anabilim Dalı 

Profesör 

(Adet) 

Doçent 

(Adet) 

Yrd. 

Doç. 

(Adet) Nitelikler 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Felsefe 
Sistematik Felsefe ve 

Mantık 
  

1 1* 

*Aristoteles ve mantık 

alanında çalışma yapmış 

olmak. 

Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı   1     

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Kamu Yönetimi 
Siyaset ve Sosyal 

Bilimler 
    1* 

*Yönetime katılma ve 

açıklık konusunda 

doktora yapmış olmak. 

İLAHİYAT  FAKÜLTESİ 

Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri 

  

1 1* 

* XIX. Asır İslam Hukuk 

Usulü çalışmaları 

alanında çalışmış olmak. 

MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 
1 

      

TURİZM  FAKÜLTESİ 

Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği 

    

1* 

*Rekreatif alış-veriş 

alanında çalışma yapmış 

olmak. 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Kerim Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı. 

VAKFEDENLER: Halide CEMALNUR SARGUT, Orhan Seyfi BÜYÜKAKSOY, 

Neslihan ABBASOĞLU, Elif ERHAN, Belgin BATUM, Neşe TAŞ, Zeynep GENÇER, Birhan 

GENÇER, Zehra Vildan SERİN, Erinç ÖZADA, Tevfik ÖZPAÇACI, Ahmet ERKMEN, Mehmet 

Sait KAYAHAN, Nuh Mehmet TAŞ, Hatice Çiğdem HİTAY, Ersin TÜKEK, Mehmet BİLİMLİ, 

Hasan Kerim GÜÇ, Nazlı KAYAHAN, Rezan KULAKSIZ, Sadık YILMAZ, Necati 

AĞIRALİOĞLU, Mustafa TATCI, Coşkun DOĞAN, Emine BAĞLI, Mehmet Suha UYAR, Esra 

BALTALI, Emine Ebru ARSLAN, Sema SUVARİOĞLU, Osman EĞRİ, Hayriye Arzu 

KARSLIOĞLU, Şafak KARSLIOĞLU, Hamit TÜREL, Mehmet Osman ERK, Yasin TÜKEK, 

Aysun KURT, Gülnur FORAL, Lügen Sanem ÖMÜRLÜ, Erişah ARICAN, Nuray ÖZKAN, Ali 

Şir YARDIM, Cihanay DEMİRCİ, Dilara BİNİCİ.. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/02/2013 tarih, E.2012/333, 

K.2013/62 sayılı kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: Kadıköy 24. 

Noterliğinin 27/09/2012 tarih, 23282 yevmiye nolu kuruluş senedi. 

VAKFIN AMACI: Ülkenin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltmek amacı ile 

çalışmalar yapmak, aynı amaçla kurulmuş resmi ve özel kurumlarla işbirliği yapmak ve bu 

kurumlara yardımcı olmak, İslâm’ın yaşam biçimlerinden biri olan Tasavvufun evrensel bakışını 

anlayabilmek ve tanıtmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞl : 50.000 TL Nakit. 

VAKFIN ORGANLARI : Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 3613/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Samandağı Hizmet Vakfı 

VAKFEDENLER: Mithat Nehir, Adnan Girişken, Fidayet Duman 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Hatay 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE 

NOSU: Samandağ Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/03/2013 tarih ve E:2012/778, K:2013/203 

sayılı kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: Samandağ 

Noterliğince düzenlenen 01/03/2012 tarih 2471 yevmiye nolu kuruluş senedi ve yine aynı 

Noterlikçe düzenlenen 25/12/2012 tarih 15113 yevmiye nolu değişiklik senedi. 

VAKFIN AMACI: Samandağ’ın eğitim, ekonomik, kültür ve sanat, sosyal, sağlık, turizm 

ve tanıtım, çevre ve çevre sağlığı, sportif yönden kalkınması ve gelişmesini, beldenin alt yapı tesis 

ve hizmet gerekleri ihtiyaçlarının karşılanması için halkın yardımlaşmaya ve dayanışmaya 

özendirilmesi ile refah ve mutluluğunu arttırmasını sağlamaktır. Vakıf iktisadi işletme kurabilir, 

herhangi bir iktisadi işletme veya ortaklığa ortak olabilir. 

VAKFIN MALVARLIĞI: 80.000- TL Nakit. 

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Vakıf Başkanı, Vakıf 

Başkan Yardımcısı, Denetim Kurulu. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 3615/1-1 

————— 

Isparta İli Çevre Koruma Vakfı, Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/3/2013 

tarihinde kesinleşen, 3/10/2007 tarihli tavzih şerhli kararı ve 12/12/2005 tarih, E:2005/503, 

K:2005/572 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 3614/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1.30 TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6459 İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun
6460 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2013/4635 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı

Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel

Hakkında Yönetmelik
— Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
— Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın

Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
— Askerî Hâkim Sicil Yönetmeliği
— Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmenliği Yönetmeliği
— Mevlana Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— 2013 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— 2013 Yılı Mart Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/4/2013 tarihli ve 2013/61 Sayılı Kararı

DÜZELTME 27/4/2013 Tarihli ve 28630 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 2013/4553 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili

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


