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       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

DİLEKÇE KOMİSYONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TATİLİ

SIRASINDA ÇALIŞABİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

           Karar No. 1038                                                         Karar Tarihi: 25.06.2013

Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de

çalışabilmesine, Genel Kurulun 25.06.2013 tarihli 124’üncü Birleşiminde karar verilmiştir.

—— • ——
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNİN

UZATILMASINA DAİR KARAR

           Karar No. 1039                                                         Karar Tarihi: 25.06.2013

Anayasanın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine

göre, 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin

tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 25.06.2013 tarihli

124’üncü Birleşiminde karar verilmiştir.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

28 Haziran 2013
CUMA

Sayı : 28691
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATINDA

İLK DEFA GÖREVE BAŞLAYACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kurumda hizmet gerekleri ve insan kaynak-

ları planlaması esas alınarak memur, sözleşmeli ve geçici personel olarak ilk defa göreve baş-
layacaklar için yapılacak sınavlar ile göreve başlamaya ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınanlar hariç olmak

üzere, Kurumda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü madde-
sinin (A), (B) ve (C) fıkralarına göre ilk defa memur, sözleşmeli ve geçici personel olarak gö-
reve başlayacaklar hakkında uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanuna ve 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 27, 29 ve geçici 9 uncu
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisini,
b) Kurum: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatını,
c) Genel Sekreter: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterini,
ç) Geçici personel: 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre çalıştırı-

lacak personeli,
d) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri dışında kalan günleri,
e) Kadro: 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen

personelin görev yaptığı unvanı,
f) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
g) Memur: 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası uyarınca genel idare esas-

larına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilecek personeli,
ğ) Norm kadro: TBMM Başkanlık Divanı tarafından kabul edilen norm kadro uygulama

esaslarını,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ı) Pozisyon: 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkralarına göre istihdam

edilen personelin görev yaptığı unvanı,
i) Sınav birimi: İnsan Kaynakları Başkanlığını,
j) Sözleşmeli personel: 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre ça-

lıştırılacak personeli,
k) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Sınavlara İlişkin Esaslar

Giriş sınavı
MADDE 5 – (1) Kurum kadro ve pozisyonlarında ilk defa göreve başlayacaklar, per-

sonel ihtiyacına göre Kurum tarafından uygun görülecek tarihlerde yazılı sınav ile sözlü sınav
veya uygulama sınavı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak giriş sınavıyla belirlenir. Bu
amaçla Kurum tarafından ÖSYM’ye yazılı sınav yaptırılır veya yazılı sınav yerine geçmek
üzere ÖSYM tarafından yapılan KPSS esas alınır. Personel alınacak kadro ve pozisyonlar ile
sınavların şekli, norm kadro çerçevesinde Genel Sekreterin teklifi üzerine TBMM Başkanının
onayı ile belirlenir.

(2) Sınavlara ilişkin ön hazırlıkların yapılması, adayların başvurularının alınması ile
diğer işlemler sınav birimi tarafından yerine getirilir.

Giriş sınavı duyurusu
MADDE 6 – (1) Giriş sınavı duyurusunda;
a) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,
b) Başvuru yeri ve şekli,
c) Kadro ve pozisyonlara göre alınacak personel sayısı, kadroların sınıfı, unvanı ve de-

recesi ile başvuruda bulunacaklarda aranacak nitelikler,
ç) Sınavın tarihi, yeri ve şekli,
d) ÖSYM’ye yazılı sınav yaptırılması halinde sınav konuları ile gerekli görülen diğer

hususlar,
e) Yazılı sınav yerine geçmek üzere KPSS’nin esas alınması halinde ise sözlü sınava

veya uygulama sınavına çağrılacaklarda aranacak puan türü/türleri ve asgari puanlar,
belirtilir.
(2) ÖSYM’ye yazılı sınav yaptırılması durumunda, sınav tarihinden en az iki ay önce,

yazılı sınav yerine geçmek üzere KPSS’nin esas alınması halinde ise sözlü sınav veya uygulama
sınavı tarihinden en az bir ay önce Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı günlük gaze-
telerden en az birinde bir defa sınav duyurusu yapılır. Ayrıca TBMM’nin resmi internet sitesinde
de sınav ilan edilir.

Başvuru şartları
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvuruda bulunacak adayların;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,
b) Sınav açılacak kadro ve pozisyonlar için norm kadroda belirtilen atanacaklarda ara-

nan niteliklerden sınav ilanında yer alanları taşımaları,
c) Yazılı sınav yerine geçmek üzere KPSS’nin esas alınması durumunda, son başvuru

tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den sınav duyurusunda belirtilen puan türün-
den/türlerinden yetmiş puandan az olmamak üzere belirtilen kadar puan almış olmaları,

ç) Yabancı dil bilgisi gerektiren kadro ve pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla
geçerlilik süresi dolmamış YDS’den norm kadroda belirtilen asgari puanı aldığını gösteren
veya dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye
sahip olmaları,

gerekmektedir.
Başvuruda istenecek belgeler
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına girmek isteyen adaylardan, ekli (1) sayılı aday başvuru

formu ile birlikte;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Kendi el yazısıyla yazılmış özgeçmiş,
c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,
ç) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,



d) Yazılı sınav yerine geçmek üzere KPSS’nin esas alınması halinde, KPSS puanını
gösterir belge,

e) Yabancı dil bilgisi gerektiren kadro ve pozisyonlar için geçerliliği bulunan belge,
istenir.
Başvuru şekli ve yeri
MADDE 9 – (1) Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını, duyuruda öngörülen süre

içinde şahsen veya posta yoluyla belirtilen adrese yaparlar. Başvurular sınav duyurusunda be-
lirtilmesi halinde elektronik ortamda da yapılabilir. Süresinde yapılmayan başvurular ile pos-
tadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(2) Sınav birimi, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların
mevcut olup olmadığına ilişkin tespitlerini Sınav Kuruluna bildirir.

(3) Adaylar, sınav duyurusunda belirtilen kadro veya pozisyonlardan sadece birine baş-
vuruda bulunabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Kurulu ve Sınavların Yürütülmesi

Sınav Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Sınav Kurulu, TBMM Başkanının onayı ile Genel Sekreterin veya

Genel Sekreter yardımcılarından birinin başkanlığında, Genel Sekreter yardımcıları ile önce-
likle personel alınacak birimlerin yöneticileri arasından seçilecek dört üye olmak üzere toplam
beş üyeden oluşur. İnsan Kaynakları Başkanı Sınav Kurulunun doğal üyesidir. Ayrıca en az
başkan yardımcısı düzeyinde üç yedek üye tespit edilir.

(2) Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlarının
katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Asil üyelerden herhangi birinin geçerli bir mazereti ne-
deniyle Sınav Kurulunda bulunamaması halinde yerine sınav kurulu onayındaki sıraya göre
yedek üyelerden biri görev yapar.

(3) Sınav Kurulu, sınav işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, başvuruda
bulunan adayların gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi, sınav sonuçlarının
değerlendirilmesi ve yapılacak itirazların incelenerek karara bağlanması işlemlerini yerine ge-
tirir. Sınav Kurulu, sınavlara ilişkin işlemleri tutanakla tespit eder.

Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav yaptırılması hâlinde sınav konuları, genel kültür ve genel

yetenek ile kadro ve pozisyona ilişkin görevin gereği olan konuları kapsayacak şekilde, Sınav
Kurulu ile ÖSYM tarafından yüz tam puan üzerinden ağırlıklandırılarak belirlenir. Bu sınavda
yüz üzerinden en az yetmiş puan alan adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sırala-
narak başarı sıralaması oluşturulur.

(2) Yazılı sınav yerine geçmek üzere KPSS’nin esas alınması hâlinde, kadro ve pozis-
yonlara göre belirlenen puan türünden/türlerinden en az yetmiş puan alan adaylar en yüksek
puan alandan başlamak üzere sıralanarak başarı sıralaması oluşturulur.

(3) Başarı sıralamasındaki en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadro
ve pozisyonların en fazla üç katı kadar aday bu sınavda başarılı kabul edilerek sözlü sınava
veya uygulama sınavına çağrılır. Sözlü sınava veya uygulama sınavına çağrılmaya hak kazanan
son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava alınır.

(4) Sözlü sınava veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listeleri
ile sınava girecekleri yer Kurumun resmi internet sitesinde sınav tarihinden en az on gün önce
duyurulur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Sözlü sınav ve uygulama sınavı
MADDE 12 – (1) Yazılı sınavda başarılı kabul edilen adaylardan, üçüncü fıkrada sa-

yılanların dışındaki kadro ve pozisyonlara başvuruda bulunanlar Sınav Kurulu tarafından sözlü
sınava tabi tutulur.
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(2) Sözlü sınav, adaylara;
a) Görevin gereğini yerine getirmeye ilişkin bilgi düzeyi,
b) Genel yetenek ve genel kültürü,
c) Muhakeme gücü ve ifade yeteneği,
ç) Liyakati, davranış ve tepkilerinin işe uygunluğu,
d) Özgüveni ve ikna kabiliyeti,
e) Göreve ilişkin alanlarda yeniliklere ve gelişmelere açıklığı,
yönlerinden (a) bendi için %25, diğer bentler için %15 oranında ayrı ayrı puan verilmesi

suretiyle yapılır. (a) ve (b) bentlerine ilişkin sorular ve cevapları sınav öncesinde hazırlanır.
Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince her aday için ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik or-
talaması alınarak adayın sözlü sınav puanı belirlenir.

(3) Yazılı sınavda başarılı kabul edilen adaylardan; alt yazıcı, aşçı, berber, bilgisayar
teknisyeni, çayocakçı ve garson, ciltci, elektronik dizgi operatörü, fotoğrafçı, garson, görsel
tasarımcı, kameraman, kuaför, montajcı, muhabir, musahhih, ofsetçi, oto tamir ustası, pastacı,
programcı, rehber, resim kayıt elemanı, resim seçici, sesçi, sistem analisti, spiker, şoför, tekni-
ker, teknik ressam, teknisyen, tercüman, terzi, usta, ustabaşı, yangın söndürme eri ve yönetmen
unvanlı kadro ve pozisyonlara başvuruda bulunanlar uygulama sınavına tabi tutulur.

(4) Uygulama sınavlarını yapmak üzere Genel Sekreter yardımcılarının başkanlığında,
bir başkan, dört asil ve üç yedek üyeden oluşan komisyonlar kurulur. Komisyon üyeleri ilgili
birim yöneticileri ile kadro veya pozisyonun görev alanıyla ilgili, Kurumun ve ihtiyaç duyul-
ması halinde diğer kamu kurumlarının ihtisas sahibi personeli arasından TBMM Başkanının
onayı ile belirlenir. Komisyonlar çalışma usul ve esasları bakımından 10 uncu madde hüküm-
lerine tabidir.

(5) Uygulama sınavı adaylara, görevin gereğini yerine getirmedeki yeterlikleri yönün-
den %50, ikinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri için %10 oranında ayrı ayrı puan veril-
mesi suretiyle yapılır. Görevin gereğini yerine getirmedeki yeterliklerin tespitine ilişkin değer-
lendirme kriterleri sınavdan önce belirlenerek adaylara duyurulur. Komisyon başkanı ve üye-
lerince her aday için ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalaması alınarak adayların uygulama
sınavı puanı tespit edilir.

(6) Sözlü sınavda ve uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için yüz puan üzerinden
en az yetmiş puan almak şarttır.

Başarı sıralamasının tespiti ve ilanı
MADDE 13 – (1) Sınav Kurulu tarafından yazılı sınavdan alınan puanın %60’ı ile sözlü

sınavdan veya uygulama sınavından alınan puanın %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı
tespit edilir.

(2) Sınav Kurulu, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı sıra-
lamasını esas alarak sınav duyurusunda ilan edilen kadro ve pozisyon sayısını geçmeyecek sa-
yıda asil aday belirler. Ayrıca, asil aday sayısının yüzde yirmisini geçmeyecek sayıda yedek
aday belirlenebilir. Asil veya yedek olarak belirlenen son sıradaki adayla aynı puana sahip
başka adayların olması durumunda sırasıyla; daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim
mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir. Bunların dışında kalanlar herhangi bir hak ta-
lebinde bulunamazlar.

(3) Asil ve yedek olarak kazananların yer aldığı başarı listesi sözlü sınavın veya uygu-
lama sınavının bitiminden itibaren en geç yirmi gün içinde Kurumun hizmet binalarında ve
resmi internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

İtiraz
MADDE 14 – (1) Adaylar sınavlara ilişkin itirazlarını, sınavlara katılacaklara yapılacak

bildirimden ve sınavlarda başarılı olanların ilanından itibaren beş iş günü içinde gerekçelerini
belirtmek suretiyle sınav birimine yazılı olarak yapabilirler.
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(2) Bu itirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenir ve sonucu en geç yedi iş günü içinde
ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Uygulama sınavlarına yapılan itirazların değerlendirilmesinde
ilgili komisyonun da görüşü alınır. İtirazlar üzerine katılımcı listesinde veya sınav puanlarında
değişiklik olması halinde katılımcı listesi veya başarı sıralaması yeniden hazırlanarak duyurulur.
Sınav Kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlar idari bakımdan kesindir.

Kurum çalışanları için açılacak sınavlar
MADDE 15 – (1) Kurum kadrolarına unvanlar itibarıyla, her giriş sınavında alınacak

personelin yüzde yirmisi, 6253 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uya-
rınca, 18/12/2011 tarihinde TBMM Genel Sekreterliğinde geçici personel olarak istihdam edi-
lenlerden, 5 inci maddede belirtilen sınav şartına bağlı olmaksızın Kurum içinde yapılacak ayrı
bir sınavda başarılı olanlar arasından atanabilir. Personel alınacak kadro unvanlarından beşten
az sayıda olanlarla beşin tam sayı katlarından artanların toplamının yüzde yirmisi, eşitlik ha-
linde bu şekilde tahsiste bulunulamayan kadrolara öncelik verilmek suretiyle, unvanlar arasında
ağırlıklarına göre dağıtılır. Sınav, sınav tarihinden en az bir ay önce Kurumun hizmet binala-
rında ve yerel ağda duyurulur.

(2) Sınav; Sınav Kurulunun önerisi ve Genel Sekreterin onayı ile ÖSYM’ye, Milli Eği-
tim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne veya yükseköğretim ku-
rumlarından birine yaptırılır. Sınavın yapılmasına ilişkin işlemler genel hükümler doğrultusunda
hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

(3) Yazılı sınav, 11 inci maddede belirtilen konulardan yapılır. Yazılı sınavda yüz tam
puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylar başarılı kabul edilerek sözlü sınava veya uygu-
lama sınavına çağrılır. Sözlü sınav ve uygulama sınavının yapılması ile başarı sıralamasının
tespiti 12 ve 13 üncü maddelere göre yapılır.

Zanaatkar olarak sınavsız atanabilecekler
MADDE 16 – (1) Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı bi-

rimlerde bakım, onarım ve restorasyon işlerinde memur statüsünde zanaatkar olarak çalıştırı-
lacaklarda 7 nci maddede sayılan şartları taşımaları kaydıyla, yazılı sınav şartı aranmaksızın,
ilgili kurumlar tarafından verilen çıraklık, kalfalık ve ustalık belgelerine sahip olma şartı aranır.

(2) Birinci fıkra kapsamında atama yapılacak kadroların sayısı, sınıfı, unvanı ve derecesi
ile adaylarda aranacak nitelikler Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı günlük gazete-
lerden en az birinde bir defa duyurulur. Ayrıca Kurumun hizmet binalarında ve resmi internet
sitesinde de ilan edilir.

(3) Başvuruda bulunan adayların mesleki yeterlikleri, 12 nci maddenin üçüncü fıkrasına
göre oluşturulacak komisyonlar tarafından ölçülür. Mesleki yeterlikleri ilgili komisyonca uygun
görülen adayların başarı sıralamasına göre atamaları yapılır.

Giriş sınavında başarılı olanlardan istenecek belgeler
MADDE 17 – (1) Sınavda başarılı olanlardan göreve başlatılmaya esas olmak üzere,

başvuru sırasında verilen belgelere ilave olarak;
a) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığına dair yazılı beyan,
b) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir fiziksel engeli veya has-

talığının olmadığına dair yazılı sağlık durumu beyanı,
istenir.
(2) Giriş sınavını kazananların, birinci fıkrada belirtilen belgeleri sınav sonuçlarının

Kurumun resmi internet sitesinde yayınlanmasından itibaren en geç on beş iş günü içinde sınav
birimine teslim etmeleri zorunlu olup postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
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Göreve başlatılma
MADDE 18 – (1) Sınavı asil olarak kazananlardan belgelerini teslim edenlerin göreve

başlatılmaları başarı listesindeki sıralamaya göre otuz gün içinde yapılır.
(2) Göreve başlatılma şartlarını taşımayanların, belirtilen süre içinde belgelerini teslim

etmeyenlerin ve göreve başlama isteminden yazılı olarak vazgeçenlerin göreve başlatılma iş-
lemi yapılmaz. Bunların yerine yedek listedeki adaylar başarı sırası esas alınarak göreve baş-
latılabilir.

(3) Yedek listedeki adaylar, göreve başlatılma işlemleri yapılmak üzere kendilerine ya-
pılan tebligatı teslim aldıkları tarihten itibaren on beş iş günü içinde sınav birimine başvuruda
bulunmadıkları takdirde göreve başlatılma hakkını kaybederler. Bunlar başkaca bir hak tale-
binde bulunamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 19 – (1) Sınav belgeleri, dava açma süresinden az olmamak üzere bir sonraki

sınava kadar sınav birimince saklanır.
Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 20 – (1) Başvuru aşamasında veya sonradan gerçeğe aykırı beyanda bulun-

dukları veya gerçeğe aykırı belge ibraz ettikleri ya da adaylarda bulunması gerekli nitelikleri
taşımadıkları anlaşılanlar, sınavlarda başarılı olsalar dahi, sınav sonuçları geçersiz sayılarak
göreve başlatılmazlar. Göreve başlatılmış olanların bu durumlarının sonradan anlaşılması hâ-
linde görevlerine son verilir.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları veya gerçeğe aykırı belge ibraz ettikleri tespit
edilenler hakkında Kurumca suç duyurusunda bulunulur.

Özel düzenlemeler
MADDE 21 – (1) Kurum kadro ve pozisyonlarına alınacak engelliler hakkındaki iş-

lemler; 22/8/2011 tarihli ve 2011/2192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü
Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavı so-
nuçları ve bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak Devlet Personel Başkanlığı ile koordinas-
yon içerisinde yürütülür.

(2) 11/12/2012 tarihli ve 28494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki
Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik kapsamında olan-
larla ilgili işlemler İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülür.

(3) 10/2/1995 tarihli ve 95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük kapsamında olanlarla ilgili
işlemler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülür.

Hüküm bulunmayan durumlar
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda, 18/3/2002 tarihli

ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 23 – (1) 5/2/1992 tarihli ve 9 sayılı TBMM Başkanlık Divanı Kararıyla kabul

edilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurluklarına Atanacaklar İçin Özel Sınav Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TBMM Başkanı yürütür.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve norm kadro esas alınarak Kurum personelinin görevde yükselme ve unvan
değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kurum personelinden 5 inci maddede sayılan kadro

unvanlarına görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacaklar hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu ile 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı
Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisini,
b) Kurum: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatını,
c) Genel Sekreter: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterini,
ç) Alt hizmet grubu: 5 inci maddede aynı alt bentte yer alan kadro unvanlarından oluşan

grupları,
d) Aynı düzey unvan: Aynı alt hizmet grubunda yer alan unvanlar ile hiyerarşi, görev,

yetki ve sorumluluk bakımından bunlara denk kabul edilen unvanları,
e) Birim: Kurumun hizmet birimlerini,
f) Form: Yönetmeliğe ekli personel değerlendirme formunu,
g) Görevde yükselme: 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan kadro unvanlarına

aynı veya başka hizmet gruplarından 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiye-
rarşik kademeler çerçevesinde yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselmeye tabi kadrolar için yapılacak yazılı
sınav ile sözlü veya uygulama sınavını,

h) Hizmet grubu: 5 inci maddede aynı bentte yer alan kadro unvanlarının bir araya ge-
tirilmesiyle oluşan grupları,

ı) Hizmet süresi: Aylıksız izinde geçirilen süreler hariç ve 6253 sayılı Kanunun 30 uncu
maddesine göre aylıksız izinli olarak çalışılan süreler dâhil olmak üzere, Kurumda geçen süreler
ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde geçen süreleri,

i) İKB: İnsan Kaynakları Başkanlığını,
j) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri dışında kalan günleri,
k) Norm kadro: TBMM Başkanlık Divanı tarafından kabul edilen norm kadro uygulama

esaslarını,
l) Personel: Kurum kadrolarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına

göre görev yapanları,
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m) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
kazanılan unvanlara ilişkin kadrolara yapılacak atamaları,

n) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliğine tabi kadrolar için yapılacak yazılı
sınav ile sözlü veya uygulama sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Genel Esasları

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları ve hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadro unvanları ile hizmet grupları şunlardır:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu
1) Müdür
2) Garaj amiri, şef, yangın söndürme amiri
3) Koruma amiri
b) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu
1) Programcı, sistem analisti
c) İdari Hizmetler Grubu
1) Fotoğrafçı, kameraman, muhabir, yönetmen
2) Görsel tasarımcı, montajcı, resim kayıt elemanı, resim seçici, sesçi
3) Alt yazıcı
4) Koruma memuru, memur, musahhih, veri hazırlama ve kontrol işletmeni
5) Kavas
6) Şoför
7) Telefon operatörü
8) Elektronik dizgi operatörü
ç) Savunma Hizmetleri Grubu
1) Sivil savunma uzmanı
d) Teknik Hizmetler Grubu
1) Teknik yönetmen
e) Destek Hizmetleri Grubu
1) Ustabaşı
2) Ciltci, ofsetçi, oto tamir ustası, usta
3) Aşçı, bahçıvan, bakıcı anne, berber, bulaşıkçı, çamaşırcı, çayocakçı ve garson, dağı-

tıcı, garson, hizmetli, pastacı, yangın söndürme eri
(2) Anaokulu öğretmeni, arşivci, bilgisayar teknisyeni, çocuk gelişimcisi, diş tabibi, di-

yetisyen, doktor, eczacı, hemşire, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mühendis, müze araştırma-
cısı, psikolog, rehber, restoratör, sosyal çalışmacı, spiker, şehir bölge plancısı, tekniker, teknik
ressam, teknisyen ve tercüman kadroları unvan değişikliğine tabidir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için ilgili mevzuatta
ve norm kadroda yer alan şartları taşımak gerekir. Atama yapılacak kadroların birimi, sınıfı,
unvanı ve sayısı ile öğrenim görülmesi gereken bölümler norm kadro çerçevesinde Genel Se-
kreterin önerisi üzerine TBMM Başkanının onayı ile belirlenir.

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin hizmetler İKB tarafından yerine
getirilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları

Görevde yükselme eğitimine başvuru
MADDE 6 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların birimi, sınıfı,

unvanı, sayısı ve başvuru süresi ile başvuracaklarda aranacak şartlar, eğitime başlama tarihinden
en az elli gün önce İKB tarafından birimler aracılığıyla ve/veya elektronik ortamda tüm perso-
nele duyurulur.

(2) Aranan şartları taşıyan personel, duyuruda belirtilen kadro unvanlarından yalnızca
birine ilişkin eğitime katılmak amacıyla görev yaptığı birime beş iş günü içinde başvurabilir.
Başvurular, süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde yazılı olarak veya duyuruda belirtilmesi
halinde elektronik ortamda yapılır.

(3) Görevde yükselme eğitimine başvurabilmek için, son başvuru tarihi itibarıyla toplam
hizmetinin en az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak gerekir.

(4) Başvuru süresinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz.
Yıllık izinde bulunanların, görevden uzaklaştırılanların veya başka kurumlarda geçici görevli
olanların; en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmemeleri, göreve dön-
dürülmemeleri veya geçici görevlerini sona erdirmemiş olmaları halinde, başvuruları geçersiz
sayılır.

(5) Başvurular son başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde İKB’ye gönderilir;
İKB tarafından da Sınav Kuruluna sunulur.

Görevde yükselme eğitimine alınma
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı kadro unvanları iti-

barıyla duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez; geçmesi halinde İKB tarafından for-
mun A bölümüne göre puanlama yapılarak Sınav Kuruluna gönderilir. Sınav Kurulu tarafından
en yüksek puan alandan başlamak suretiyle eğitime katılacaklar belirlenir. Puanlama sonucunda
eşitlik olması durumunda sırasıyla; daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, hizmet süresi fazla
olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

(2) Görevde yükselme eğitiminin yeri, başlama ve bitiş tarihleri, konuları ile eğitime
katılmaya hak kazanan personele ait asil ve yedek listeleri, eğitim programının başlayacağı ta-
rihten en az on beş iş günü önce Kurumun hizmet binalarında ve yerel ağda duyurulur.

(3) Herhangi bir nedenle eğitime katılamayacağını eğitimin başlangıç tarihinden önce
Sınav Kuruluna bildirenlerin yerine yedek listedeki sıralamaya göre başka adaylar katılabilir.
Ancak, eğitime herhangi bir nedenle devam etmeyenlerin yerine başka adaylar alınmaz.

Görevde yükselme eğitimi
MADDE 8 – (1) Görevde yükselme eğitimi;
a) T.C. Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organ-

ları),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
ç) 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat,
d) Türkçe dilbilgisi ve resmi yazışmayla ilgili kurallar,
e) Halkla ilişkiler,
f) Etik davranış ilkeleri,
g) Kurumun görev alanı ve atanılacak görevin niteliği,
ile ilgili konuları kapsar.
(2) Görevde yükselme eğitimi birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerin-

deki ortak ders konularından en az yirmi beş saat ve Sınav Kurulu tarafından belirlenecek (g)
bendindeki ders konularından en az elli saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat olarak

28 Haziran 2013 – Sayı : 28691                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10



düzenlenir. Eğitimde günlük ders süresi yedi saati aşamaz. Düzenlenecek eğitim programlarında
Kurumun görev alanı ve atanılacak görevin niteliği ile ilgili konulara ilişkin eğitimin ağırlığı
yüzde altmışın altında olamaz.

(3) Eğitime katılmaya hak kazananların eğitim programına devam etmeleri şarttır. An-
cak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aran-
maz. Ayrıca, belgelendirilen zorunlu hâllerde, personele on saate kadar izin verilebilir. Aylıksız
izinde bulunanların ve 6253 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre görevlendirme suretiyle
siyasi parti gruplarında ya da milletvekilleriyle birlikte çalışanların görevde yükselme sınavına
girebilmeleri için toplam eğitim süresinin en az yarısı kadar eğitime katılmaları zorunludur.

(4) Görevde yükselme eğitimi; Sınav Kurulunun önerisi ve Genel Sekreterin onayı ile
kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kuruluşlara veya yükseköğretim kurumlarından birine yap-
tırılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlara İlişkin Esaslar

Sınav Kurulu
MADDE 9 – (1) Sınav Kurulu, Genel Sekreterin veya Genel Sekreter yardımcılarından

birinin başkanlığında, bir başkan, dört asil ve üç yedek üyeden oluşur. İnsan Kaynakları Başkanı
Sınav Kurulunun doğal üyesidir. Sınav Kurulu, TBMM Başkanının onayı ile belirlenir.

(2) Sınav Kurulu, başkan ve asil üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asil üyenin
katılamadığı toplantıya, sınav kurulu onayındaki sıraya göre yedek üye katılır. Kararlar oy çok-
luğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup
karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak belirtmek zorundadır.

(3) Sınav Kurulunun başkanı ve üyeleri; boşanmış olsa dahi eşlerinin, üçüncü derece
dâhil kan ve kayın hısımlarının veya evlat edinilmiş çocuklarının sınava katıldığının tespit edil-
mesi hâlinde Sınav Kurulunda yer alamaz; yerlerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendi-
rilir.

(4) Sınav Kurulunun başkanı ve üyeleri, sınava alınacak personelden öğrenim durumu
ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamaz.

Sınav Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Görevde yükselme eğitimine ve sınavlara ilişkin hususların düzenlenmesi,
b) Başvuruda bulunanların, aranan şartları taşıyıp taşımadıklarının ve belgelerinin uy-

gun olup olmadığının tespit edilmesi suretiyle görevde yükselme eğitimine veya unvan deği-
şikliği yazılı sınavına katılmaya hak kazananların ilan edilmesi,

c) Görevde yükselme eğitimi konularını içeren ders notlarının belirlenmesi, hazırlan-
ması veya hazırlattırılması ve ilgili personele duyurulması,

ç) Unvan değişikliği yazılı sınavında esas alınacak konuların belirlenmesi ve ilgili per-
sonele duyurulması,

d) Sözlü sınavların yapılması,
e) Başarı listelerinin oluşturulması,
f) İtirazların incelenip karara bağlanması,
g) Eğitime ve sınavlara ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi.
Görevde yükselme yazılı sınavı
MADDE 11 – (1) Sınava katılabilmek için ilgili sınav öncesinde düzenlenen eğitime

katılmak zorunludur. Sınav sorularının hazırlanmasında 8 inci maddenin birinci fıkrasına göre
tespit edilen ders konuları esas alınır.
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(2) Sınav; TBMM Başkanlık Divanı kararıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne veya
yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Unvan değişikliği yazılı sınavı
MADDE 12 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların birimi, sınıfı,

unvanı, sayısı ve başvuru süresi ile başvuracaklarda aranacak şartlar sınav tarihinden en az alt-
mış gün önce İKB tarafından birimler aracılığıyla ve/veya elektronik ortamda tüm personele
duyurulur. Aranan şartları taşıyan personel, duyurulan kadrolardan yalnızca birine ilişkin sınava
katılmak amacıyla görev yaptığı birime beş iş günü içinde başvuruda bulunabilir. Başvurular,
süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde yazılı olarak veya duyuruda belirtilmesi halinde
elektronik ortamda yapılır.

(2) Başvurular son başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde İKB’ye gönderilir;
İKB tarafından da Sınav Kuruluna sunulur. Sınava katılmaya hak kazanan personele ait liste
Sınav Kurulu tarafından belirlenir ve son başvuru tarihinden itibaren on iş günü içinde Kuru-
mun hizmet binalarında ve yerel ağda duyurulur.

(3) Sınav öncesinde eğitim düzenlenmez. Sınav konuları Sınav Kurulu tarafından sı-
navdan en az otuz gün önce sınava katılacak personele duyurulur. Sınav; TBMM Başkanlık
Divanı kararıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı-
na, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne veya yükseköğretim kurumlarından birine
yaptırılır.

(4) Sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Uygulama sınavı ve sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınav sonuçları, uy-

gulama sınavına veya sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi ile sınavların yapılacağı
yer, uygulama sınavı veya sözlü sınav tarihinden en az on beş iş günü önce Kurumun hizmet
binalarında ve yerel ağda duyurulur. Sözlü sınava veya uygulama sınavına çağrılmaya hak ka-
zanan son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava alınır.

(2) Yazılı sınavlarda başarılı olanlardan; alt yazıcı, aşçı, berber, bilgisayar teknisyeni,
ciltçi, çay ocakçı ve garson, elektronik dizgi operatörü, fotoğrafçı, garson, görsel tasarımcı,
kameraman, montajcı, muhabir, musahhih, ofsetçi, oto tamir ustası, pastacı, programcı, rehber,
resim kayıt elemanı, resim seçici, restoratör, sesçi, sistem analisti, spiker, şoför, tekniker, teknik
ressam, teknisyen, tercüman, usta, ustabaşı, yangın söndürme eri ve yönetmen unvanlı kadro-
lara başvuranların görevin gereğini yerine getirmedeki yeterliklerinin ölçülmesi amacıyla uy-
gulama sınavı, 5 inci maddede yer alan ve yukarıda sayılanlar dışında kalan kadro unvanlarına
başvuranlara sözlü sınav yapılır.

(3) Uygulama sınavlarını yapmak üzere Genel Sekreter yardımcılarının başkanlığında,
bir başkan, dört asil ve üç yedek üyeden oluşan komisyonlar kurulur. Komisyon üyeleri ilgili
birim yöneticileri ile kadronun görev alanıyla ilgili, Kurumun ve ihtiyaç duyulması halinde di-
ğer kamu kurumlarının ihtisas sahibi personeli arasından TBMM Başkanının onayı ile belirlenir.
Komisyonlar çalışma usul ve esasları bakımından 9 uncu madde hükümlerine tabidir.

(4) Uygulama sınavı adaylara, görevin gereğini yerine getirmedeki yeterlikleri yönün-
den %50, beşinci fıkranın (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentleri için %10 oranında ayrı ayrı puan ve-
rilmesi suretiyle yapılır. Görevin gereğini yerine getirmedeki yeterliklerin tespitine ilişkin de-
ğerlendirme kriterleri sınavdan önce belirlenerek adaylara duyurulur. Komisyon başkanı ve
üyelerince her aday için ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalaması alınarak adayların uy-
gulama sınavı puanı tespit edilir.
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(5) Sözlü sınav, başvuranlara;
a) Yazılı sınav konularından Kurumun görev alanı ve atanılacak görevin niteliğine iliş-

kin bilgi düzeyi,
b) Görevin gereğini yerine getirmeye ilişkin iş bilgisi,
c) Genel yetenek ve genel kültürü,
ç) Muhakeme gücü ve ifade yeteneği,
d) Liyakati, davranış ve tepkilerinin atanmak istediği kadroya uygunluğu,
e) Özgüveni ve ikna kabiliyeti,
f) Yeniliklere uyumu ve gelişime açık olması,
yönlerinden (a) bendi için %30, (b) bendi için %20, diğer bentler için ise %10 oranında

ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. (a), (b) ve (c) bentlerine ilişkin sorular ve ce-
vapları sınav öncesinde hazırlanır. Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince her aday için ayrı ayrı
not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı belirlenir.

(6) Sözlü sınavda ve uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için yüz puan üzerinden
en az yetmiş puan almak şarttır.

Başarı listesinin hazırlanması ve duyurulması
MADDE 14 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolara atanmaya hak kazananların be-

lirlenmesi amacıyla formun A bölümü İKB, B bölümü personelin fiilen görev yaptığı birimin
yöneticileri tarafından doldurulur.

(2) Sınav Kurulu tarafından;
a) Görevde yükselmeye tabi alt yazıcı, aşçı, berber, ciltçi, çay ocakçı ve garson, elek-

tronik dizgi operatörü, fotoğrafçı, garson, görsel tasarımcı, kameraman, montajcı, muhabir,
musahhih, ofsetçi, oto tamir ustası, pastacı, programcı, resim kayıt elemanı, resim seçici, sesçi,
sistem analisti, şoför, usta, ustabaşı, yangın söndürme eri ve yönetmen unvanlı kadrolara baş-
vuranlar için; yazılı sınavdan alınan puanın %40’ı ve uygulama sınavından alınan puanın %30’u
ile formdan alınan puanlar toplanarak hesaplanan toplam başarı puanı,

b) Görevde yükselmeye tabi kadrolardan yukarıda sayılanlar dışında kalanlara başvu-
ranlar için; yazılı sınavdan alınan puanın %40’ı ve sözlü sınavdan alınan puanın %30’u ile
formdan alınan puanlar toplanarak hesaplanan toplam başarı puanı,

c) Unvan değişikliğine tabi bilgisayar teknisyeni, rehber, restoratör, spiker, tekniker,
teknik ressam, teknisyen ve tercüman unvanlı kadrolara başvuranlar için; yazılı sınavdan alınan
puanın %60’ı ile uygulama sınavından alınan puanın %40’ı toplanarak hesaplanan toplam ba-
şarı puanı,

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolardan yukarıda sayılanlar dışında kalanlara başvu-
ranlar için; yazılı sınavdan alınan puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı topla-
narak hesaplanan toplam başarı puanı,

esas alınarak en yüksek puan alandan başlanmak suretiyle başarı listesi oluşturulur.
(3) Başarı listesinin oluşturulmasında esas alınan puanların eşit olması hâlinde sırasıyla;

daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, hizmet süresi fazla olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu
yüksek olanlara öncelik verilir.

(4) Başarı listesi ile listenin oluşturulmasına esas teşkil eden puanlar, uygulama ve sözlü
sınavların yapıldığı tarihten itibaren on iş günü içinde İKB tarafından Kurumun hizmet bina-
larında ve yerel ağda personele duyurulur.

İtiraz
MADDE 15 – (1) Personel, unvan değişikliği sınavına kabul edilmeme ile sınavlardan

veya formun A ve B bölümünden alınan puanlara gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak
itirazda bulunabilir. İtirazlar duyurudan itibaren beş iş günü içinde İKB’ye yapılır. Sınav Ku-
rulu, uygulama sınavlarına yapılan itirazları ilgili komisyonların, formun B bölümüne yapılan
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itirazları ise personelin bağlı olduğu birim yöneticileri ile üst yöneticisinin görüşünü alarak ka-
rara bağlar. İtiraz sonuçları, itiraz süresinin bitiminden itibaren on iş günü içinde ilgililere yazılı
olarak bildirilir.

(2) İtirazlar üzerine değerlendirme ve/veya sınav puanlarında değişiklik olması halinde
katılımcı ve/veya başarı listeleri yeniden hazırlanarak duyurulur. Sınav Kurulu tarafından ve-
rilecek kararlar idari bakımından kesindir.

Sınavların geçersiz sayılması
MADDE 16 – (1) Sınavlarda soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun sü-

resi içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde sınav sonuçlarının duyurulduğu
tarihten itibaren on iş günü içinde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve altı ay içinde
yeni sınav yapılır. Bunun dışındaki hallerde, hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde
diğer sorulara dağıtılır.

(2) Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav
kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilir ve sınavları geçersiz sa-
yılır. Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması hâlinde, du-
rum bir tutanakla tespit edilir ve ilgilinin sınavı geçersiz sayılır.

(3) Sınavlarda başarılı olanlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı bildirimde bu-
lundukları veya atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayı-
larak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Atama
MADDE 17 – (1) Personelin duyurulan boş kadrolara atanmaları başarı listesindeki sı-

ralamaya göre üç ay içinde yapılır.
(2) Sınavlarda başarılı olanlardan; görevden uzaklaştırılmış olanların göreve iade edi-

linceye kadar, haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerin-
den dolayı adli veya idari bir kovuşturma veya soruşturma bulunanların ise kovuşturma veya
soruşturma sonuçlanıncaya kadar atamaları yapılmaz.

(3) Atama onaylarının iptalini talep edenlerin atamaları iptal edilir. Ataması yapılan-
lardan aylıksız izinde olanlar dâhil, geçerli mazeretleri olmaksızın ilgili mevzuatla öngörülen
süre içinde göreve başlamayanlar atanma haklarını kaybederler.

(4) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başla-
nılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlar ile yeni ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara gö-
revde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavı tarihlerinden itibaren iki yıllık süreyi aş-
mamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, başarılı oldukları
hâlde ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı listesindeki sı-
ralamaya göre atamaları yapılabilir.

(5) Başarılı olan personelden Kurumun Ankara’daki birimlerinde görev yapmakta iken
Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlere ataması yapılanlar
veya Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerde görev yap-
makta iken Ankara’daki birimlere ataması yapılanlar, atandıkları birimlerde fiilen üç yıl görev
yapmak zorundadır. Bu sürenin hesaplanmasında, izinli oldukları sürelerden yıllık izinde, has-
talık izninde ve mazeret izninde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurma-
yanların Kurum içi nakilleri, daha önce bulundukları kadro unvanına atanmayı kabul etmeleri
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kaydıyla ilgili birimin görüşü alınarak yapılır. Ancak bu şekilde ataması yapılan personelin fe-
ragat ettiği kadro unvanına tekrar atanabilmesi, atama yapılacak birimin ilk atamanın yapıldığı
birim olması ve birimin görüşünün alınması kaydıyla mümkündür. Bu şekilde atananların birim
değişikliği ancak atandıkları birimde eksik kalan çalışma sürelerini tamamlamaları koşuluyla
yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında ve unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler
MADDE 18 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hizmet grupları arasın-

daki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Hizmet grupları ile alt hizmet grupları arasındaki geçişler sınava tabidir.
b) Personel, bulunduğu alt hizmet grubunun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadro-

nun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabi tutul-
madan isteği hâlinde diğer kadrolara atanabilir. Bu şekilde atanabileceklerin, atama yapılacak
kadro sayısından fazla olması halinde; 13 üncü madde uyarınca uygulama sınavı veya sözlü
sınav yapılarak en yüksek puan alandan başlamak üzere atamaları yapılır. Puanların eşit olması
hâlinde 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

c) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme sınavında ba-
şarılı olmak suretiyle atanmış olan personelin talep etmesi hâlinde, aynı kadro unvanına veya
aynı kadro unvanının bulunmaması durumunda aynı düzey unvana görevde yükselme eğitimi
ve sınavına tabi tutulmadan ataması yapılabilir.

(2) Doktora öğrenimini tamamlamış olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın
öğrenimle kazanılan unvana ait kadrolara atanabilirler.

Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi
MADDE 19 – (1) Kurum personelinin yükselebileceği en üst dereceler aşağıda göste-

rilmiştir:
a) Yardımcı Hizmetler Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarına ait kadrolarda bulunan perso-

nelden;
1) Yükseköğrenim mezunları 1 inci dereceye,
2) Lise ve dengi mesleki veya teknik öğrenim mezunları 2 nci dereceye,
3) Ortaokul ve dengi okullardan mezun olanlar 3 üncü dereceye,
4) İlkokul mezunları 4 üncü dereceye,
b) Yardımcı Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden;
1) Yükseköğrenim mezunları 2 nci dereceye,
2) Lise ve dengi mesleki veya teknik öğrenim mezunları 3 üncü dereceye,
3) Ortaokul ve dengi okullardan mezun olanlarla ilkokul mezunu olup zanaatkar olarak

görev yapanlar 4 üncü dereceye,
4) İlkokul mezunları 5 inci dereceye,
kadar yükselebilir.
(2) Kurum personelinin kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi 657 sayılı Kanunun

ilgili hükümlerine göre yapılır. Ancak, personelin derece yükselmesinin yapılabilmesi için
emeklilik keseneğine esas aylık derecesinin 3 üncü kademesinde bulunması veya yıl içinde 3 üncü
kademeye yükselmeye hak kazanacak olması gerekir. Derece yükselmeleri, emeklilik kesene-
ğine esas aylık derecesinin bir üstüne yapılabilir.
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(3) Kurum personelinden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında
1/10/2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı sayılanların derece yükselmelerinde kazanılmış
hak aylık derecesi esas alınır.

Engellilerin eğitimi ve sınavı
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan kadro unvanlarına ilişkin şartları taşıyan

ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin eğitimleri ve sınavlarının engel
durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır veya alınması sağlanır.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 21 – (1) Ataması yapılanların belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, diğer-

lerinin belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı kadro unvanı için yapı-
lacak bir sonraki sınava kadar İKB tarafından saklanır.

Kazanılmış haklar
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan kadro unvanlarına atanmış olanların kaza-

nılmış hakları saklıdır.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; norm kadroya aykırı

olmamak kaydıyla, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına
Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 24 – (1) 5/2/1992 tarihli ve 9 sayılı TBMM Başkanlık Divanı Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte aşağıda belirtilen
kadrolarda bulunanların aranan şartları taşımaları kaydıyla 18 inci maddenin birinci fıkrasının
(b) bendine göre atanmalarında 5 inci maddenin birinci fıkrasının;

a) (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar; başmusahhih, kalfa, köşk
ve kasır amiri,

b) (c) bendinin (4) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar; ses kayıt memuru, sistem
operatörü,

c) (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar; avizeci, baştezgahtar, boya-
cı-badanacı, cilt ustası, çilingir, dekoratör, dekorcu, el süslemeci, halıcı, halı onarım ustası, halı
öğretmeni, kalemkâr, teknisyen yardımcısı,

ç) (e) bendinin (3) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar; bekçi, bekçi-kaloriferci, ka-
zancı, kazancı-kaloriferci, tenekeci, tezgâh ayarlayıcısı,

unvanlı kadrolarla aynı düzey kabul edilir. Bunların atanmalarında ayrıca sınav yapıl-
maz.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ilk görevde yükselme ve
unvan değişikliği sınavında, norm kadroda atanacaklarda aranacak şartlar arasında yer alan ge-
rekli yabancı dil ve düzeyi ile gerekli mesleki eğitim, sertifika veya diğer eğitimlerden sınav
duyurusunda belirtilenler aranır.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TBMM Başkanı yürütür.
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Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından:
HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA YAKINLARININ ÖLÜMÜ VEYA

HASTALIĞI NEDENİYLE VERİLEBİLECEK MAZERET
İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü

ve tutukluların yakınlarının ölümü veya yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalığı
hâlinde kullanacakları mazeret iznine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olan-

lar hariç, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunanlar da dahil olmak üzere, güvenlik
bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tehlikeli olmayan hükümlü ve tutukluları kap-
sar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 116 ncı madde-
sinin dördüncü ve beşinci fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dış güvenlik birimi: Mazeret izni verilen hükümlü veya tutuklunun bulunduğu ceza

infaz kurumunun dış güvenliğinden sorumlu jandarma birimini,
b) Dış güvenlik görevlisi: Dış güvenlik biriminde görev yapan, hükümlü veya tutukluya

izin süresince refakat eden jandarma görevlilerini,
c) Dış güvenlik yetkilisi: Mazeret izni verilen hükümlü veya tutukluya izin süresince

refakat eden dış güvenlik görevlilerinin amirini,
ç) Mazeret izni: 5275 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 116 ncı mad-

desinin ikinci ve üçüncü fıkraları gereğince hükümlü ve tutuklulara yakınlarının ölümü veya
yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalığı hâlinde verilen izni,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mazeret İzinlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Cenazeye katılma izni
MADDE 5 – (1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar hariç, yüksek

güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunanlar da dâhil olmak üzere, güvenlik bakımından sa-
kınca oluşturmaması koşuluyla tehlikeli olmayan hükümlülere; ikinci derece dâhil kan veya
kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü hâlinde, Cumhuriyet başsavcısının onayıyla
yol süresi hariç iki güne kadar cenazeye katılması amacıyla izin verilebilir.

(2) Soruşturmanın veya kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluş-
turmaması koşuluyla tutuklulara; ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımlarından birinin ya
da eşinin ölümü hâlinde, soruşturma evresinde soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısı, ko-
vuşturma evresinde ilgili hâkim veya mahkeme tarafından yol süresi hariç iki güne kadar ce-
nazeye katılması amacıyla izin verilebilir.
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(3) Hükümlü ve tutukluların, izin sırasında gece konakladıkları ev, ceza infaz kurumu
veya diğer yerlerde geçirdikleri tüm süreler izin süresine dâhildir.

(4) 20/3/2006 tarihli ve 2006/10218 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzü-
ğün 138 inci maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde, bu maddeye göre izin verilen hükümlü
ve tutuklulardan;

a) Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunanlar dış güvenlik görevlisi refakatinde,
b) Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinde bulunanlar ise refakatsiz,
izne gönderilir.
Hastalık nedeniyle mazeret izni
MADDE 6 – (1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar hariç, yüksek

güvenlikli ceza infaz kurumunda bulunanlar da dâhil olmak üzere, güvenlik bakımından sakınca
oluşturmaması koşuluyla tehlikeli olmayan hükümlülere; ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin
anne veya babasının yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır bir hastalığı bulunduğunun
sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda, Cumhuriyet başsavcısının onayıyla her
bir yakını için bir defaya mahsus olmak üzere, yol süresi hariç bir güne kadar hasta ziyareti
için izin verilebilir.

(2) Soruşturmanın veya kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluş-
turmaması koşuluyla tutuklulara; ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin anne veya babasının ya-
şamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporu ile
belgelendirilmesi durumunda, soruşturma evresinde soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısı,
kovuşturma evresinde ilgili hâkim veya mahkeme tarafından her bir yakını için bir defaya mah-
sus olmak üzere, yol süresi hariç bir güne kadar hasta ziyareti için izin verilebilir.

(3) Hükümlü ve tutukluların, izin sırasında gece konakladıkları ev, ceza infaz kurumu
veya diğer yerlerde geçirdikleri tüm süreler izin süresine dâhildir.

(4) Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hak-
kında Tüzüğün 138 inci maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde, bu maddeye göre izin verilen
hükümlü ve tutuklulardan;

a) Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunanlar dış güvenlik görevlisi refakatinde,
b) Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinde bulunanlar ise refakatsiz,
izne gönderilir.
Konaklama yapılabilecek yerler
MADDE 7 – (1) Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulardan, ma-

zeret izni sırasında gece konaklaması gerekenler; kendisine veya eşine ait evde kalabileceği
gibi, kendisinin veya eşinin annesine, babasına, kardeşine, çocuğuna, torununa, büyükbabasına
veya büyükannesine ait evde, güvenli görülen başka bir yerde ya da gidilen yerde bulunan ka-
palı ceza infaz kurumunda kalabilir.

Konaklanacak yerin belirlenmesi
MADDE 8 – (1) Dış güvenlik birimi, Ek-1’de yer alan bilgi formunu doldurarak derhâl

hükümlü veya tutuklunun iznini geçireceği yer İl Jandarma Komutanlığına gönderir.
(2) İl Jandarma Komutanlığı, ilgili yer kolluk birimleriyle irtibata geçerek elde ettiği

bilgilere göre oluşturduğu hükümlü veya tutuklunun nerede konaklaması gerektiğine ilişkin
kendi görüşünü de içeren resmi yazı ve Ek-1 bilgi formunu derhâl valilik makamına sunar.

(3) Vali, gece konaklama yapılabilecek yer konusunda bir karar verir.
(4) Vali, bu yetkisini vali yardımcısı veya kaymakamlara devredebilir.
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Alınacak güvenlik tedbirleri
MADDE 9 – (1) Hükümlü veya tutukluya refakat eden dış güvenlik yetkilisinin bilgi

vermesi ve talebi hâlinde izne gidilen yerdeki kolluk birimleri tarafından cenaze merasiminin
yapılacağı veya konaklanacak yerde ya da talep edilen başka bir yerde gerekli güvenlik ted-
birleri alınır.

(2) Hükümlü veya tutuklu, izin süresince dış güvenlik görevlilerinin yakın nezareti al-
tında bulundurulur.

(3) Konaklanacak yerin içi ve çevresi de dâhil olmak üzere izin süresince alınacak tüm
güvenlik tedbirlerinin nitelik ve kapsamı, görevlendirilecek personelin sayısı ve giyeceği kıyafet
ile gerektiğinde hükümlü veya tutukluya devamlı ya da geçici suretle kelepçe takılıp takılma-
yacağı, dış güvenlik yetkilisi tarafından şahsın işlediği suç türü, kişisel durumu, koşullu salı-
verilme tarihi ve mevcut güvenlik riskleri dikkate alınarak belirlenir.

(4) Mazeret izni verilen tutuklu veya hükümlünün çocuk olması durumunda, iznin ge-
çirileceği ilin valiliği tarafından pedagog, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı görevlendirile-
bilir.

Hükümlü veya tutuklunun izin süresince uyması gereken kurallar
MADDE 10 – (1) Hükümlü ve tutuklular izinli oldukları süre içerisinde;
a) Alkollü içecek veya uyuşturucu madde kullanamaz.
b) Güvenlik riski teşkil edebilecek veya hükümlü ve tutuklu sıfatıyla bağdaşmayacak

davranışlarda bulunamaz.
c) Taziye amacı dışında telefon görüşmesi yapamaz ve diğer iletişim araçlarını kulla-

namaz.
ç) Medya kuruluşlarına yazılı veya sözlü açıklama yapamaz.
Hükümlü veya tutuklunun kurallara uymaması
MADDE 11 – (1) Hükümlü veya tutuklu, izin sırasında suç işlemesi, kurallara aykırı

davranması ya da firar teşebbüsünde bulunması hâlinde, dış güvenlik yetkilisinin kararı ve so-
rumluluğunda derhâl en yakın kapalı ceza infaz kurumuna veya güvenli görülen başka bir yere
konulur ve bu durum tutanağa bağlanarak valiliğe bildirilir.

Konaklanan yerde güvenlik riski oluşması
MADDE 12 – (1) Hükümlü veya tutuklunun konakladığı yerde kendisi ya da güvenlik

görevlileri yönünden kontrolü mümkün olmayan güvenlik riski oluşması hâlinde, dış güvenlik
yetkilisinin kararı ve sorumluluğunda şahıs en yakın ceza infaz kurumuna veya güvenli görülen
başka bir yere konulur ve bu durum tutanağa bağlanarak derhâl valiliğe bildirilir.

Giderler
MADDE 13 – (1) Mazeret iznine refakat eden dış güvenlik görevlilerinin harcırah ve

yol giderleri, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Tüzüğün 138 inci maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde, hükümlü veya tutuklu ta-
rafından ödenir. Giderlerin bu şekilde karşılanmaması hâlinde verilen mazeret izni uygulan-
maz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet ve İçişleri Bakanları müştereken

yürütür.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                             28 Haziran 2013 – Sayı : 28691

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21



28 Haziran 2013 – Sayı : 28691                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22



Millî Savunma Bakanlığından:
UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman
Erbaş Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Uzman erbaşların barışta her yıl kırk beş gün izin alma hakları vardır. Bu müddete yol
dâhil değildir. Bu iznin on beş günü mazeret izni olarak kullanılır. Yıllık izinlerin verilmesi,
zamanı ve süresi hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıt’a, karargâh ve kurum amir-
lerince düzenlenir. On beş günlük mazeret izni dışında uzman erbaşlara;

a) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana,
baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin
veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,

b) Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin veya analık izni süresi içerisinde eşinin
ölümü halinde, isteği üzerine uzman erbaşa anne için öngörülen süre kadar,

c) Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde
otuz güne kadar,

mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez.”
“Uzman erbaşlara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı

tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi
veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık
kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak
üç aya kadar izin verilebilir. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar
aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izinli olarak geçirilen süreler sözleşme süresinden
sayılmaz.

a) Aylıklı ve aylıksız izinler, tugay/bağımsız alay komutanı veya eşidi kıta, karargâh ve
kurum amiri (Diğer Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında eşidi makam) tarafından verilir ve Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarına bildirilir. Personelin izin
evrakı sicil amirince şahsi dosyasına konur ve dosya muhteviyatına yazılır.

b) Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refa-
kati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı,
sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, asgari refakatçi sayısı, üç ayı geçmeyecek şekilde
refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır.

c) Sağlık kurulu raporunda birden fazla refakatçi belirtilmemiş ise aynı kişiyle ilgili
olarak aynı dönemde birden fazla personel/kamu görevlisi refakat nedenli mazeret izni kulla-
namaz.

ç) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi dokuz
ayı geçemez.

d) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde personel iz-
nin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve
başlamayan personel izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında ilgili
mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.
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Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2010 tarihli ve 27716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Öğrencilerin dönemlik normal ders yükü, kayıtlı oldukları bölüm-
lerin ders programında belirtilen yüktür.

(2) Bir dönemlik normal ders yükü, bölüm ve fakülte/yüksekokulun önerisi ile Senato
tarafından belirlenir.

(3) Yarıyıl veya genel not ortalamaları 2.00’den az olan öğrencilerin ders yükleri artı-
rılamaz, en az 2.00 olan öğrencilerin ders yükü, kendi isteği ve danışmanlarının önerisi ile en
fazla iki ders artırılabilir.

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasına göre oluşacak ders yükünün üzerine ek bir ders daha
alarak bulunduğu akademik yıl sonunda mezun olabilecek öğrenciler, kendi istekleri, danış-
manlarının görüşü, bölüm başkanlarının onayı ve ilgili yönetim kurulu kararı ile ek bir ders
daha alabilirler.

(5) Çift anadal ve yan dal programlarına kayıtlı olan öğrencilerin kayıtlı oldukları bu
programlar için aldıkları derslerde bu Yönetmeliğin bu maddesinde belirtilen sınırlar dikkate
alınmaz.

(6) Öğrencilerin isteği ve danışmanlarının onayı ile normal ders yükleri azaltılabilir.
Bu durumdaki öğrencilerin, bir yarıyılda alabilecekleri asgari ders yükü, kredisine bakılmak-
sızın en az iki derstir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Hastalık raporları ve mazeret sınavları;
a) Hastalık sebebi ile 31/12/2002 tarihli ve 24980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Çankaya Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğine uygun olarak
alınmış sağlık raporları ve geçerli bir nedenle ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavına
giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır.

b) Mazeret sınav tarihleri öğrencilerin diğer sınavlarına girmelerini engellemeyecek
şekilde öğretim elemanı tarafından belirlenir. Yarıyıl içi, bu maddenin birinci fıkrasında belir-
tilen değerlendirme ölçütlerine katılmayıp geçerli hastalık raporu olan öğrencilere telafi olanağı
verilip verilmeyeceği dersi veren öğretim elemanının yetkisindedir.

c) Öğrenciler, raporlu oldukları dönemde sınavlara giremezler. Öğrencilerin raporlu ol-
dukları halde girdikleri sınavlar geçersiz kabul edilir. Ancak sağlık raporunun, sınava girildikten
sonra idareye verilmesi halinde, sağlık raporu dikkate alınmayarak sınav geçerli sayılır.

ç) Öğrenciler, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar dışında sınav salonunu terk ede-
mez; ettikleri takdirde girmiş oldukları sınavın notu geçerli kabul edilir.

d) Uzun süreli raporlar sonucunda öğrencilere, bu Yönetmeliğin 38 inci maddesine göre
dönemlik izin hakkı kullandırılabilir. Rapor süresi devamsızlıktan sayılmaz.”
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MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ERKEN ÇOCUKLUK POLİTİKALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi Erken Çocukluk Politikaları Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Erken Çocukluk Politikaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (HÜ-EÇP): Hacettepe Üniversitesi Erken Çocukluk Politikaları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2010 27716

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 14/1/2011 27815

2- 16/3/2011 27876

3- 16/9/2011 28056

4- 6/1/2012 28165

5- 16/4/2012 28266

6- 8/7/2012 28347

7- 6/2/2013 28551
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ulusal ve uluslararası düzeylerde, hayatın ilk sekiz

yılını kapsayan, erken çocukluk dönemi hizmetlerinin yaygınlaşmasını sağlayacak araştırma
ve geliştirme çalışmalarını lisansüstü düzeyde akademik ve uygulamalı programlar çerçeve-
sinde yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında erken çocukluk politikaları ile ilgili her konuda araştırma,

inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,
b) Erken çocukluk dönemi ile ilgili sağlık, eğitim, sosyal refah ve diğer alanlarda ulusal

ve yerel veri tabanları oluşturmak, veriye dayalı erken çocukluk politika ve programların ge-
liştirilmesine ulusal ve uluslararası düzeylerde katkıda bulunmak,

c) Geliştirilen Erken Çocukluk dönemi politikalarını ve programlarını hayata geçirmek
için (kurumsal, finansal ve insani) kapasite geliştirme çalışmalarını ulusal, yerel ve aynı za-
manda uluslararası ortamlarda gerçekleştirmek,

ç) Erken çocukluk politikalarının ve programlarının uygulanması, izlenmesi, değerlen-
dirilmesi ve geri bildirim çalışmalarını akademik ve uygulamalı çalışmalar düzeylerinde yü-
rütmek,

d) Çocuk haklarının, bilhassa erken çocukluk döneminden başlayarak hayata geçirilmesi
ve izlenmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler,
sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

e) Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders ve seminerler verilmesini
ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda
çalışmalarda bulunanları desteklemek,

f) Erken çocukluk döneminin önemi, sorunları ve çözüm önerileri konusunda kamuoyu
oluşmasına yardımcı olmak,

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracağı diğer faali-
yetlerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasında Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendi-
rilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör ta-
rafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
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b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-
dürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak,
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-
linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına seçilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Boşalan
üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler
yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak
toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya
çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesinde yürütülen lisans-

üstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim ve

öğretim yapan bütün enstitülerde eğitim-öğretim, öğrenci kabul, kayıt ve sınavlara ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS kredisi: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları

ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan
Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden

enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,
ç) Akademik anabilim/anasanat kurulu: Enstitüde programı bulunan ve programın yü-

rütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan enstitü anabilim/anasanat dalının akademik anabi-
lim/anasanat kurulunu,

d) Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programı: Lisans derecesine dayalı olarak yürü-
tülen doktora/sanatta yeterlik programını,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanatta yeterlik çalışması dönem-
lerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

f) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavını,
g) Enstitü: Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan

enstitüleri,
ğ) Enstitü kurulu: Hacettepe Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim ve öğretim yapan

bütün enstitülerin enstitü kurullarını,
h) Özel konular dersi: Tez/sanat çalışması danışmanlığı yapılmakta olan öğrenciyle yü-

rütülen ve tüm yıl süren dersi,
ı) Rektörlük: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü,
i) Sanat çalışması: Anasanat dallarında uygulanan yüksek lisans ve sanatta yeterlik

programlarında, öğrencilerin tez yerine gerçekleştirebilecekleri sergi, proje, tasarım, uygulama,
gösterim, müzik kompozisyonu, müzik/sahne sanatları performansı, reji, koreografi/koreoloji,
oyun yazarlığı, dramaturgi ve benzeri bir sanat etkinliği ile bu etkinlik kapsamında hazırlaya-
cakları yazılı raporu,

j) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,
k) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,
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l) Temel tıp puanı: Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölü-
münden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart
puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı,

m) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
n) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
o) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
p) Yüksek lisans: Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri
MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim düzeyi, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik

düzeylerinden oluşur. Bunlardan;
a) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların,

bu eğitim üzerine yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama faa-
liyetlerini kapsar. Bu düzeydeki programlar tezli veya tezsiz olarak yürütülebilir. Bunlardan
tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim veya ikinci öğretim biçiminde de uygulanabilir.

b) Doktora düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim,
bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

c) Sanatta yeterlik düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen
öğretim ve sanatsal çalışmaları kapsar.

Lisansüstü programların açılması
MADDE 6 – (1) Yeni bir lisansüstü program; akademik anabilim/anasanat kurulunun

önerisi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı
ile açılır.

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

(3) Akademik anabilim/anasanat kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik öne-
rileri enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Akademik anabilim/anasanat kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile diğer yurt içi/yurt dışı yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak
ortak programlar açılabilir. Bu uygulama, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile
yürürlüğe girer. Ortak programlar, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumla-
rıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yü-
rütülür.

(5) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir. Bun-
ların süresi ve şekli, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Bilimsel hazırlık programları
MADDE 7 – (1) Bilimsel hazırlık; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik program-

larında genel başarı değerlendirmesinde başarılı bulunanlardan, lisans ya da yüksek lisans öğ-
renimini başvurdukları alanın dışında bir alanda veya Üniversite dışında bir yükseköğretim
kurumunda tamamlayanlar için sınav jürisinin önerisi ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulunun kararıyla düzenlenip yürütülen programdır.

(2) Bilimsel hazırlık programına devamı gerekli görülenler, ilgili derslere ve uygulama
çalışmalarına kayıt yaptırarak devam etmek ve başarılı olmak zorundadırlar.
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(3) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler asıl programın öngördüğü
derslerin yerine sayılmaz. Bilimsel hazırlık programındaki toplam kredi yükü lisansüstü prog-
ram kredisinin 2/3 ünü geçemez. Ancak, bu sınırın aşılması akademik anabilim/anasanat dalı
kurulunun gerekçeli kararı ile mümkün olabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı derslerinde ders başarı notu 55 (C3)’tür. Ancak ders not-
ları not çizelgesine geçti (G) veya kaldı (K) şeklinde işlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programı aşamasındaki bir öğrenci aynı zamanda anabilim dalı li-
sansüstü programına yönelik dersler de alabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programının süresi azami bir takvim yılıdır. Bilimsel hazırlık prog-
ramı için öngörülen süre lisansüstü programın süresinden sayılmaz.

Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile yabancı dilde programlar açılabilir. Tezin/sanat çalışmasının dili prog-
ram dilidir; ancak enstitü yönetim kurulunun kararı ile farklı bir dilde yapılabilir.

Anabilim/anasanat dalı programlarına ilişkin esaslar
MADDE 9 – (1) Anabilim/anasanat dalının lisansüstü eğitim programları, eğitim he-

defleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli
dersleri, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar akademik anabilim/anasanat ku-
rulunun teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 10 – (1) Her yarıyıl, açılacak dersler ve bunların sorumlu öğretim elemanları,

anabilim/anasanat dalı önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. İlandan sonra
açılacak derslerin ve sorumluların değiştirilmesine ilgili kurulun önerisi üzerine enstitü yönetim
kurulu tarafından karar verilir. Ayrıca çok disiplinli programlarda açılacak dersi verecek öğretim
elemanlarını görevlendirme hususunda anabilim/anasanat dalı tarafından ilgili fakülte veya
yüksekokulun uygun görüşü alınır.

(2) Özel konular dersi birinci fıkrada belirtilen yöntemle açılır ve tüm yıl sürer. Tez/sa-
nat çalışmasının birden fazla danışman tarafından yönetildiği durumlarda özel konular dersleri
birinci danışman tarafından açılır.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler, genel olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu
hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayı ile doktora, tıpta uzmanlık, dişte uzmanlık, sanatta yeterlik derecesi almış öğretim gö-
revlileri ile sanatçı öğretim elemanları görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğünde Üniversite
Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

Danışmanlık
MADDE 11 – (1) Danışman genel olarak öğretim üyesidir ve ilgili anabilim/anasanat

dalında görevli, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri; bunlar bulunmadığı ya da sayıca ye-
terli olmadığı takdirde en yakın anabilim/anasanat dalında görevli Üniversite kadrosundaki öğ-
retim üyeleri veya diğer yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından önerilir. Zorunlu
hallerde, yüksek lisans öğrencileri için tez danışmanı ilgili anabilim/anasanat dalındaki doktora,
sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri ve sanatçı öğretim elemanları arasından
seçilebilir. Tez/sanat çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ilave tez
danışmanı atanabilir. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda,
diğer yükseköğretim kurumu tarafından atanan danışman da ikinci tez danışmanı olarak kabul
edilir.

(2) Danışman atanma kriterleri, görev tanımları ve sorumlulukları Senato tarafından
belirlenir.

28 Haziran 2013 – Sayı : 28691                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 30



(3) Tezli yüksek lisans programı öğrencilerine, öğrencinin programa kabulü ile birlikte
ders dönemi danışmanı atanır. Ders dönemi danışmanları sınav jürisinin önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez/sanat çalışması danışmanı ise derslerin tamamlanacağı
son yarıyılda akademik anabilim/anasanat kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun ka-
rarı ile kesinleşir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerine, öğrencinin programa kabulü ile birlikte
ders dönemi danışmanı atanır. Ders dönemi danışmanları sınav jürisinin önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu kararı ile belirlenir. Dönem projesi danışmanı ise derslerin tamamlanacağı son
yarıyılda akademik anabilim/anasanat kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile kesinleşir.

(5) Doktora/sanatta yeterlik programı öğrencilerine, öğrencinin programa kabulü ile
birlikte ders dönemi danışmanı atanır. Ders dönemi danışmanları sınav jürisinin önerisi ve ens-
titü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Tez/sanat çalışması danışmanı ise derslerin tamam-
lanacağı son yarıyılda akademik anabilim/anasanat kurulunun önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulunun kararı ile kesinleşir.

(6) Tez/sanat çalışması danışmanının Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay
ya da daha uzun süreli il dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır.
Önceki danışman ikinci danışman olarak devam edebilir.

(7) Öğrenciler enstitü müdürlüğüne ya da anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı
olarak başvurarak danışman değişikliği talebinde bulunabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjanlar, Lisansüstü Programlara Başvuru,

Değerlendirme ve Kayıtlar

Kontenjanlar
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları akademik

anabilim/anasanat kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Üniversite
Yönetim Kurulunca belirlenir.

İlan ve başvuru
MADDE 13 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, bu programlara alına-

cak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer ko-
şullar enstitü tarafından ilan edilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın be-
yanına dayanılarak işlem yapılır. Başvurular şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda il-
gili enstitüye yapılır.

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları
MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki

koşullar aranır:
a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ya da anabilim/anasanat dalı ile ilgili esas-

larda belirtilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim ya da sanat dalında lisans de-
recesine sahip olmak.

b) Başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere Senato
tarafından belirlenen ALES standart puanına sahip olmak.

c) Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen YDS ve benzeri ulusal
ve uluslararası geçerliliği olan ÜDS, TOEFL (Test of English As a Foreign Language), IELTS
(International English Language Testing System) ve benzeri dil sınavlarında asgari taban pua-
nına sahip olmak. Kayıt hakkı kazanan ve dil şartını sağlayamayan öğrenci en fazla bir yıl ya-
bancı dil hazırlık programına yönlendirilir.
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(2) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarındaki yüksek lisans programlarına
öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz; yabancı dille ilgili kabul koşulları
Senato tarafından düzenlenir.

(3) Yabancı uyruklu adayların Türkçe dil yeterlik derecesi, Senato tarafından belirlenen
sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir. Tamamen yabancı dille yürütülen programlarda
Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu koşulu getirme
ve ALES taban puanı ile yabancı dil puanları Senato tarafından belirlenir.

(5) Yabancı dil koşulunu sağlamayan adayların başvuruları kabul edilir ve bu Yönet-
meliğin 16 ncı maddesine göre yapılacak değerlendirme sonucu kayıt hakkı kazananların ilgili
enstitüye kayıtları yapılır. Bu öğrenciler en az bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programına
yönlendirilirler. Yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenci kabul edildiği yüksek lisans prog-
ramına başlayamaz. Yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre azami öğrenim süresinden
sayılmaz.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru koşulları
MADDE 15 – (1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylarda aşa-

ğıdaki koşullar aranır:
a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ya da anabilim/anasanat dalına ilişkin

esaslarda belirlenen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim ya da sanat dalında lisans
veya yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği,
eczacılık ve veteriner fakülteleri diplomasına veya ilgili mevzuata göre bir laboratuvar dalında
kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak.

b) Başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Se-
nato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak.

c) Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen YDS ve benzeri ulusal
ve uluslararası geçerliliği olan ÜDS, TOEFL, IELTS ve benzeri dil sınavlarında asgari taban
puanına sahip olmak.

ç) Lisans diplomasıyla doktora programlarına başvuranlar için 80 standart puandan az
olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına ve lisans mezuniyet not or-
talamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmak.

d) Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca
dillerinden birinden Senato tarafından kabul edilen ve 55 puandan az olmamak üzere belirlenen
YDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan ÜDS, TOEFL, IELTS ve benzeri dil sı-
navlarından birinden asgari taban puanına sahip olmak.

(2) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının
Senato tarafından belirlenecek TUS veya ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarındaki öğrenci kabulünde ALES’e
girmiş olma koşulu aranmaz.

(4) Yabancı uyruklu adayların Türkçe yeterlik derecesi, Senatonun kabul ettiği sınav-
lardan alınacak puana göre değerlendirilir. Tamamen yabancı dilde yürütülen programlarda
Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.

Genel başarı değerlendirmesi
MADDE 16 – (1) Adayların değerlendirilmesi sınav jürileri tarafından yapılır. Sınav

jürisi anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onay-
lanan en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Bir anabilim/anasanat dalında yürütülen
farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir. Sınav jürisinin uygun görmesi koşuluyla
sınavlar görüntülü elektronik iletişim araçları ile yapılabilir. Müzik ve sahne sanatları alanla-
rındaki sınavlar görüntülü ve sesli olarak kaydedilir.
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(2) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, adayların
genel başarı notu, 100 üzerinden tam nota dönüştürülen ALES puanının ya da TUS/DUS temel
tıp puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sınav
tam notu üzerinden alınan notun %30’u alınarak hesaplanır.

(3) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarındaki yüksek lisans ve doktora/sa-
natta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde adayların genel başarı notu, lisans ve/veya yük-
sek lisans not ortalamasının %40’ı ve sınav tam notu üzerinden alınan notun %60’ı alınarak
hesaplanır.

(4) Yüksek lisans öğrencilerinin sınav değerlendirilmesinde tam not üzerinden en az
%50 alan ve genel başarı notundan da tam notun en az %60’ını sağlayan adaylar başarılı kabul
edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna
göre yapılır. Genel başarı notunun eşitliği halinde sınav notu dikkate alınır.

(5) Doktora/sanatta yeterlik programlarında giriş sınavından tam not üzerinden en az
%60 alan ve genel başarı notunda da tam notun en az %70’ini sağlayan adaylar başarılı kabul
edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından genel başarı notuna
göre yapılır. Genel başarı puanının eşitliği halinde adayların sınav notu dikkate alınır.

(6) Anabilim/anasanat dalları yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programları için
belirlenen kontenjanların en fazla %50’si kadar yedek adayı, genel başarı değerlendirme sırası
esas alınarak belirleyebilir. Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen, akademik takvimde
belirtilen günlerde kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, başarılı bulunan
yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir.

Enstitüye kayıt
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan asıl ve yedek adayların

listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar enstitü müdürlüğü tarafından ilan
edilir. Kayıtlar, Senato tarafından kabul edilip ilan edilen enstitü akademik takviminde belirtilen
günlerde yapılır. Kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri, süresi içinde
enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan
adaylar kayıt haklarını kaybederler. Bu adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar genel
başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilebilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya
enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak
ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler kayıtta yeniden isten-
mez. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt
yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.

(2) Kayıtlar şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılabilir.
Yatay geçişle öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1) Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü prog-

ramlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka
bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebil-
mesi için; ilgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrenci kon-
tenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul ko-
şullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden
bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen başarı notlarını almış olması
gerekir. Akademik anabilim/anasanat kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin
kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Herhangi bir yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin bütünleşik
doktora programına yatay geçiş yapabilmeleri için ilgili anabilim/anasanat dalı bütünleşik dok-
tora programının giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Yatay geçiş kabulü ilgili akademik
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anabilim/anasanat kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Bu
öğrencilere, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilere tanınan süreler tanınır ve yüksek lisans
programında geçirdikleri süreler öğretim süresinden sayılır.

(3) Doktora/sanatta yeterlik veya bütünleşik doktora programına kabul edilmiş olan öğ-
renciler, Üniversitede yürütülen bir yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Geçiş yapmak
isteyen öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri programın giriş koşullarını sağlamış olması ge-
rekir. Geçiş kabulü ilgili akademik anabilim/anasanat kurulu tarafından önerilir ve enstitü yö-
netim kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Eşdeğer düzeydeki programlar arasında yatay geçiş yapan öğrenci, bağlı bulunduğu
programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını geçiş yaptığı programdan almak zorun-
dadır.”

Özel öğrenci kabulü
MADDE 19 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim/
anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci
olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler. Bu öğrenciler de kayıtlı öğrenciler
gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek
zorundadırlar.

(2) Özel öğrenciler, kayıtlı öğrencilerin yararlandığı öğrencilik haklarından yararlana-
mazlar.

Yurt dışında ikamet eden adayların kabulü
MADDE 20 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu aday-

ların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, Sınavlar ve Değerlendirme

Kayıt yenileme
MADDE 21 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde

öğrenci katkıpayı/öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yeniler. Öğrenci, enstitü kurulunca açıl-
ması kararlaştırılan dersler arasından, danışmanıyla birlikte belirleyeceği dersleri ilgili formlara
işler ve program kaydını yaptırır.

(2) Bir yarıyılda alınabilecek kredi miktarının üst sınırı enstitü kurulu tarafından belir-
lenir.

(3) Akademik anabilim/anasanat kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü ders-
ler alabilirler.

(4) Kayıt yenileme süresi içinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen mali
yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik
haklarından yararlanamazlar. Bu nedenle kayıt yaptırılmayan dönem öğrenim süresinden sa-
yılır.

Kredi transferi
MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil

olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim
kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, danışmanın görüşü, akademik anabilim/anasanat
kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa
transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki toplam kredi miktarının
2/3’ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde
dikkate alınmaz.
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Devam zorunluluğu
MADDE 23 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygula-

malı derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu
genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

(2) Uzaktan öğretim programlarında öğrenci devamı konusu, Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili enstitüler tarafından düzenlenir.

Sınavlar
MADDE 24 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, mazeret sınavı ve bütünleme sınavı

olmak üzere dört türdür.
(2) Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar,

atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.
(3) Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Sınavın ya-

pılış biçimi sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir. Genel sınava girmeye hakkı olduğu
halde girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(4) Mazeret sınavı ara ve genel sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti, akademik ana-
bilim/anasanat kurulunun kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde;
genel sınav haklarını genel sınavların bitiminden itibaren bir ay içinde kullanır.

(5) Her yarıyıl sonunda genel sınavı izleyen dönemde bütünleme sınavı yapılır. Bir
dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bü-
tünleme sınav sonucu genel sınav sonucu yerine sayılır.

(6) Uzaktan öğretim programlarının sınav yöntemleri ile ilgili düzenlemeler, Yüksek-
öğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili enstitüler tarafından yapılır.

(7) Bir dersin yarıyıl içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki edecek oranı
ile sınavların değerlendirme esasları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrenci-
lere duyurulur. Sınavlar ve sınavların değerlendirilmesine ilişkin esaslar öğretim elemanı tara-
fından dönem başında öğrencilere duyurulur.

Ders başarı notu
MADDE 25 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda
gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlen-
dirmelerin ders başarı notuna etkisi en çok %50 olabilir.

Notlar
MADDE 26 – (1) Ders başarı durumunu ifade eden puanlar, katsayıları ve anlamları

aşağıda belirtilmiştir:
a)
Puanlar Notlar Katsayılar
95-100 A1 4.00
90-94 A2 3.75
85-89 A3 3.50
80-84 B1 3.25
75-79 B2 3.00
70-74 B3 2.75
65-69 C1 2.50
60-64 C2 2.25
55-59 C3 2.00
0-54 F3 0.00

F2 0.00
F1 0.00
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b) Harf notu karşılıklarına göre;
1) G notu: Kredisiz derslerde başarılı,
2) K notu: Kredisiz derslerde başarısız,
3) F1 notu: Devamsızlık nedeniyle genel sınava girme hakkı yok, başarısız,
4) F2 notu: Genel sınava girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız,
5) F3 notu: Genel sınava girdi, başarısız,
6) H notu: Mazeretli
anlamına gelir.
(2) Bir dersin genel sınavına girmiş, ancak zorunlu nedenlerle yarıyıl içi çalışmalarını

tamamlayamamış öğrencilere E notu verilir. Öğrenci eksiğini genel sınav dönemi sonundan
itibaren en geç bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin o ders için başarı
notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının değeri sıfır kabul edilerek not verilir.

(3) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az C1, doktora/sa-
natta yeterlik öğrencilerinin ise en az B3 notu almış olmaları gerekir.

(4) Gerekli hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve danışmanın ortak kararı
ile öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli dersi alabilir.

(5) Bir öğrenci almış olduğu dersten notunu yükseltmek için o dersi tekrar edebilir.
Akademik ortalama hesaplanmasında son not geçerlidir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve değerlendirilmesi
MADDE 27 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu iti-

razını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına
yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Ders sorumlusu tarafından yapılan
yeniden değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak en geç bir
hafta içinde enstitü müdürlüğüne bildirilir. Ders sorumlusunun verdiği not kesindir.

Akademik ortalamanın hesaplanması
MADDE 28 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı

puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin bir lisansüstü programa kayıt olmasından itibaren
aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle
elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin
aldığı G ve H notları akademik ortalama hesaplamasında dikkate alınmaz.

Öğrenim süresini aşma ve ilişik kesme
MADDE 29 – (1) Bir yıl süreli dil hazırlık sınıfı ve/veya bilimsel hazırlık programı

hariç yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora/sanatta yeterlik programını azami altı yıl,
bütünleşik doktora programını azami dokuz yıllık süre içinde tamamlayamayanlar ilgili döneme
ait mali yükümlülükleri yerine getirmek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yap-
tırabilirler. Bu durumdakiler ders ve sınavlara katılma ile tez/sanat çalışması hazırlama hariç
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

(2) Lisansüstü programlara devam etmekteyken, öğrencinin talebi üzerine veya yük-
seköğretim kurumundan çıkarma cezası verilmesi durumunda öğrencinin enstitü ile ilişiği ke-
silir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim veya

sanat alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma ya
da sanatsal bir çalışma yapmasını, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yete-
neği kazanmasını sağlamaktır.
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(2) Bir bilim veya sanat alanında yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer
ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez ya da tez yerine geçebilecek sanat çalışması hazırlar.

(3) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi dört krediden az olmamak koşuluyla,
dersler, özel konular dersi ve tez ya da sanat çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sis-
temine göre ise toplam altmış krediden az olmamak koşuluyla ders ve altmış krediden az ol-
mamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur.

(4) Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında
alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Yüksek lisans tezi/sanat çalışması önerisi
MADDE 31 – (1) Tez/sanat çalışması önerisi en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar su-

nulabilir.
(2) Tez/sanat çalışması konusu ve önerisi, öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenir

ve hazırlanır. Öneri ilgili akademik anabilim/anasanat kurulunda sunularak tartışılır ve kurulun
kararı anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Bu öneri enstitü yönetim kurulu
kararı ile kesinleşir. Tez/sanat çalışması konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen deği-
şikliklerde de aynı süreç izlenir.

Yüksek lisans tezi/sanat çalışması savunma sınavı jürisinin oluşturulması ve
toplanması

MADDE 32 – (1) Öğrenci, tez/sanat çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları enstitü tez
yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini/sanat çalışmasına ilişkin sanat etkinliğini
ve raporunu jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Savunma sınavı jürisi, akademik anabilim/anasanat kurulunun görüşü üzerine ana-
bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, en az biri
Üniversitenin içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından ya da başka bir yükseköğretim
kurumundan olmak üzere beş asıl; en az biri Üniversitenin içindeki diğer bir anabilim/anasanat
dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden,
öğretim üyesi bulunmadığı takdirde doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevli-
leri ya da sanatçı öğretim elemanlarından oluşur. Öğretim elemanı sayısının sınırlı olması du-
rumunda jüriler üç kişiden oluşur. Tez danışmanı jürinin doğal üyesidir. İkinci tez danışmanı
jüri üyesi olamaz.

(3) Tez/sanat çalışması raporunun, jüri üyelerine sunulmak üzere anabilim/anasanat
dalı başkanlığına teslim edildiği tarihten itibaren on beşinci ve otuzuncu günler arasında jüri
toplanarak öğrenciyi tez/sanat çalışması savunma sınavına alır.

Yüksek lisans tezi/sanat çalışması savunma sınavı
MADDE 33 – (1) Programın derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik orta-

laması en az 2.50 olan öğrenci tez/sanat çalışması savunma sınavına girebilir. Tez/sanat çalış-
ması savunma sınavı tezin/sanat çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümün-
den oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez
gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır, sınavın yeri
ve tarihi en az yedi gün önceden danışmanın önerisi ile anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
ilan edilir. Sınav süresi en çok 90 dakikadır. Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanları
için süre sınırlaması yoktur.

(2) Tezlerin/sanat çalışması raporlarının jüri üyelerine ulaştırılmasından itibaren otuz
gün içinde toplanamayan jüriler, danışman tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına ve
enstitüye bildirilir, yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(3) Tez/sanat çalışması savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere
kapalı olarak, tez/sanat çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı
verir. Jüri üyelerinin bireysel raporları ile jüri kararı en geç üç işgünü içinde bir tutanakla ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir.
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(4) Tezi/sanat çalışması kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline
getirilmiş tezini/sanat çalışması raporunu, enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp
ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.

(5) Tezi/sanat çalışması hakkında jüri tarafından düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
üç ay içinde gerekli düzenlemeleri yaparak tezini/sanat çalışmasını aynı sınav jürisi önünde
yeniden sunar ve/veya savunur.

(6) Savunma sınavı sonucunda tezi/sanat çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası
savunmada reddedilen öğrenci en erken üç ay sonra yeni bir tez/sanat çalışması önerisi sunarak
tezini/sanat çalışmasını başlatır.

(7) Savunma sınavı sonucunda tezi/sanat çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası
savunmada reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, anabilim dalında ilgili bir tezsiz
yüksek lisans programı var ise tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı
ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili programın akademik kurul önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek prog-
ramla ilişkisi sona erdirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim/sanat

alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilgilere erişme, bilgiyi de-
ğerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezsiz/sanat çalışmasız yüksek lisans programı; toplam otuz iki krediden az olma-
mak koşuluyla, derslerden ve dönem projesi dersinden oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine
göre ise bu program, en az doksan kredilik ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Dönem
projesi dersi son yarıyılda alınır. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi
dersine kayıt yaptırır ve yarıyıl sonunda danışmanına yazılı bir proje raporu sunar. Tezsiz/sanat
çalışmasız yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans döneminde alınmamış olması
koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için dönem projesi dersinden başarılı ol-
ması ve akademik ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi
hükümlerine göre tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine ge-
tirmek ve yatay geçiş kontenjanın olması kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapa-
bilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu
kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Uzaktan Lisansüstü Programları

Amaç ve kapsam
MADDE 35 – (1) 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.

(2) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla ve-
rilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli,
diğer yükseköğretim kurumları ile bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin
diğer hususlar, Senato tarafından bir yönerge ile belirlenir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı, Sanatta Yeterlik Programı

Doktora programının amaç ve kapsamı
MADDE 36 – (1) Doktora programının amacı; öğrencinin alanında gerekli bilgi biri-

kimini kazanmasını, bağımsız araştırma yapmasını, bilimsel bulgu ve olayları geniş ve derin-
lemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmasını, yeni sentezlere ulaşmasını, evrensel
nitelikte yeni bir metod geliştirmesini veya yeni bilgi üretmesini sağlamaktır.

(2) Doktora programı, enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite
içinde ya da yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş prog-
ramlar şeklinde de yürütülebilir.

(3) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma
sınavından oluşur.

(4) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az yirmi bir
kredilik, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az kırk iki kredilik ders yükünü; Avrupa
Kredi Transferi Sistemine göre ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az yüz
yirmi kredilik ders yükü ve yüz yirmi kredilik tez/sanat çalışmasını, lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenci en az yüz seksen kredilik ders yükü ve yüz yirmi kredilik tez çalışmasını başarı
ile tamamlamak durumundadır.

Yeterlik sınavı
MADDE 37 – (1) Derslerini başarı ile tamamlayan ve akademik ortalaması en az 2.75

olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavı bilim alanının özelliğine göre;
öğrencinin bilim alanında temel konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gü-
cüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar.

(2) Yeterlik sınavı jürisi, danışmanın ve akademik anabilim kurulunun önerisi üzerine
enstitü yönetim kurulunun atayacağı biri öğrencinin danışmanı, en az biri başka bir yükseköğ-
retim kurumundan olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(3) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavı jürisi
öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı
ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar anabilim dalı
başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç işgünü içinde ilgili tutanakla birlikte enstitü müdür-
lüğüne bildirilir.

(4) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir.

(5) Yeterlik jürisi gerekli gördüğü durumlarda, yeterlik sınavında başarısız olan bir öğ-
rencinin en çok üç ders daha almasını isteyebilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci en erken üç ay sonra yeniden sınava alınır.
Tez izleme komitesi
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde danış-

manın ve akademik anabilim kurulunun görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine
enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi biri
tez danışmanı biri farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç öğretim üyesin-
den oluşur. İkinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
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(2) Anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun
onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir. Tez danışmanı değiştiğinde tez izleme ko-
mitesi de yeniden belirlenir.

(3) Tez izleme komitesi genel sınav döneminin bitiminden itibaren en geç bir ay içinde
toplanır. Tez izleme tutanağı toplantıyı izleyen üç işgünü içinde enstitü müdürlüğüne gönderilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci yapacağı araştırmanın

amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç altı ay içinde tez izleme
komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisini sözlü savunma sınavı tarihinden
en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, sunulan tez önerisini inceleyerek öğrenciyi savunma sınavına
alır. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınav sonunda komite öneriyi kabul ya da reddeder.
Kararlar salt çoğunlukla alınır. Gerekçeli bu karar, anabilim dalı başkanlığınca üç işgünü içinde
ilgili tutanakla birlikte enstitü müdürlüğüne gönderilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez çalışması konusu seçme
hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı
danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren
öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunma sınavına alınır. Tez önerisi ikinci savunmada
da reddedilen öğrenci danışman değiştirerek ya da eski danışmanı ile yeniden bir tez önerisi
sunar.

Tez çalışması
MADDE 40 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve

tez önerisi kabul edilen öğrenci; bilime yenilik getirme, evrensel nitelikte yeni bilgi üretme,
yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, niteliklerinden en az birini yerine getiren bir doktora tezini
tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar.

(2) Enstitüler tezlerin en üst düzeyde bilimsel ve etik ilkelere göre yapılmasını sağla-
yacak düzenlemeleri yapar ve enstitü yönetim kurulu tez süreci ile ilgili şikayetleri ve sorunları
da değerlendirir. Bu amaçla, talep edilen her türlü bilgi ve belgenin ilgililerce enstitü yönetim
kuruluna iletilmesi gerekir.

Tez savunma sınavı jürisinin oluşturulması ve toplanması
MADDE 41 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez

yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savun-
mak zorundadır.

(2) Tez savunma sınavı jürisi danışmanın ve ilgili anabilim dalı kurulunun önereceği
en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yüksek-
öğretim kurumundan belirlenecek iki yedek öğretim üyesinden oluşmak üzere enstitü yönetim
kurulu tarafından atanır. Tez izleme komitesi üyeleri savunma jürisinin doğal üyesidir. İkinci
tez danışmanı juride yer alamaz.

(3) Tez, jüri üyelerine sunulmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim edildiği tarihten
itibaren en erken onbeş gün, en geç otuz gün içinde jüri toplanarak öğrenciyi tez savunma sı-
navına alır.

Tez savunma sınavı
MADDE 42 – (1) Tez savunma sınavı, tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-

lümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve
sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır ve
yeri ile tarihi danışmanın önerisi alınarak en az on beş gün önceden anabilim dalı başkanlığınca
ilan edilir. Sınav en çok 120 dakika sürelidir. Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanla-
rında süre sınırlaması yoktur.
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(2) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak,
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri üyelerinin bireysel ra-
porları ve jüri kararı en geç üç işgünü içinde bir tutanakla anabilim dalı başkanlığınca enstitü
müdürlüğüne bildirilir.

(3) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini
enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde
enstitüye teslim eder.

(4) Tezi hakkında jüri tarafından düzeltme kararı verilen öğrenciye bir kez en çok altı
aylık ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı sınav jürisi
önünde yeniden sunar ve/veya savunur.

(5) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası reddedilen öğrenci en erken altı ay sonra bu
Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yeniden bir tez önerisi sunarak tez çalışmalarını başlatır.

(6) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayan öğ-
rencilerin talepleri halinde, anabilim dalında ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise tez-
siz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine ge-
tirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi
sona erdirilir.

(7) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için
dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile her seferinde en
az altı ay olmak üzere ek süre verilir.

Sanatta yeterlik programı

MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; öğrencinin alanında gerekli bilgi
birikimini kazanmasını, bağımsız araştırma yapmasını, sanatsal olgu ve olayları geçiş ve de-
rinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmasını, yeni sentezlere ulaşmasını, evrensel
nitelikte yeni bir metot geliştirmesini veya yeni bilgi üretmesini veya özgün ve üst düzeyde
yaratıcılık gerektiren bir tez/sanat etkinliği gerçekleştirmesini sağlamaktır.

(2) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez/sanat çalış-
ması önerisi kabul edilen sanatta yeterlik program öğrencisi; özgün ve üst düzeyde yaratıcılık
gerektiren bir sanat etkinliği içeren sanat çalışmasını, tez/sanat çalışması izleme komitesi gö-
zetiminde hazırlar.

(3) Sanatta yeterlik program öğrencisi elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına
uygun biçimde yazmak ve tez/sanat çalışmasına ilişkin sanat etkinliğini ve raporunu jüri önünde
sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde/sanat
çalışmasında başarılı olamayanlar için talepleri halinde, eğer ilgili anasanat dalında ilgili bir
tezsiz yüksek lisans programı var ise gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilere tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

(5) Sanatta yeterlik programı öğrencilerine eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin husus-
larda, bu Yönetmeliğin 32, 33, 34, 35, 37, 38 ve 39 uncu maddeleri hükümleri uygulanır.

Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                             28 Haziran 2013 – Sayı : 28691

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 41



SEKİZİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet
MADDE 44 – (1) Herhangi bir lisansüstü programın bütün gereklerini başarıyla ta-

mamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için;
a) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tez veya sanat çalışması rapo-

runun basılmış ve ciltlenmiş altı kopyasının,
b) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında sanat çalışması raporu dışında

sunulan sanat etkinliğine ilişkin ses ve/veya görüntü kaydının bir kopyasının,
c) Tezin veya sanat çalışması raporunun elektronik ortamda kaydedilmiş kopyası ile

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

yönetim kurulunca incelenerek mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrenci-
nin mezuniyetine karar verilir.

Diploma
MADDE 45 – (1) Enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilen;
a) Tezli yüksek lisans öğrencilerine tezli yüksek lisans,
b) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerine tezsiz yüksek lisans,
c) Doktora öğrencilerine doktora,
ç) Sanatta yeterlik öğrencilerine sanatta yeterlik
derecesi ve diploması verilir.
(2) Diplomalara programın onaylanmış adı yazılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İzinler
MADDE 46 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 ve 105 inci maddele-

rinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile aynı Kanun uyarınca doğum nedeniyle kadın
öğrenciye verilen ücretsiz izin ve muvazzaf askerlikte geçen süreler azami öğrenim süresine
eklenir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 47 – (1) Enstitülerin, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği du-

rumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan öğretime ve sınavlara ilişkin diğer konularda; 2547
sayılı Kanun, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği ve 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Li-
sans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Senato
ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 48 – (1) 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ha-

cettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı

Dil Bilgisi Seviye Tespit 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 Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Medipol Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REJENERATİF VE RESTORATİF
TIP ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesi Rejeneratif

ve Restoratif Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına ve yö-
netim organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medipol Üniversitesi Rejeneratif ve Resto-

ratif Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İstanbul Medipol Üniversitesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: İstanbul Medipol Üniversitesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
c) Mütevelli Heyeti: İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: İstanbul Medipol Üniversitesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araş-

tırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Rejeneratif ve restoratif mekanizmaları mevcut teknolojinin izin verdiği en ileri se-

viyede anlamak.
b) Rejeneratif ve restoratif tıp alanında literatüre yüksek kalitede yayınlarla kayda değer

katkıda bulunmak.
c) Tamamlayıcı tıp uygulamalarını analitik olarak değerlendirmek suretiyle bu alanda

mevcut büyük boşluğu doldurmak.
ç) Anılan alanlarda gerekli teknik altyapıyı oluşturmak.
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d) Anılan alanlarda araştırmacı ve akademik kadro yetiştirmek; ileri laboratuvar tek-
nikleri konusunda eğitim vermek.

e)Yeni tedavi ve onarım yöntemleri geliştirmek.
f) Araştırma sonunda patentlenebilir yeni tedavi yöntem ve ürünleri elde etmek.
g) Akademisyen istihdam etmek ve birikimlerini bilimsel ve ekonomik ürüne dönüş-

türme fırsatı oluşturmak.
ğ) Araştırma amaçlı uluslararası işbirlikleri yapmak.
h) Araştırma alanları ile ilgili toplumsal farkındalığı arttırmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlara ula-

şabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a) Bilimsel araştırma projeleri hazırlamak ve yürütmek.
b) Kurslar, yaz okulları, atölye çalışmaları, seminerler ve konferanslar düzenlemek.
c) Bilimsel dergi, kitap, web sayfası yayımlamak.
ç) Yurt içi ve yurt dışındaki diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla işbirlikleri oluş-

turmak.
d) Ulusal ve uluslararası fonlardan proje finansmanı sağlamak.
e) Merkezde geliştirilen ürünler için patent başvuru hazırlığı yapmak.
f) Araştırma alanlarında bilimsel ve teknik danışmanlık hizmeti vermek.
g) Lisans ve lisansüstü eğitim programları için laboratuvar teknikleri eğitimi, öğrenci

projeleri ve tez araştırmaları için alt yapı sağlamak.
ğ) Merkezi ve araştırma alanlarını tanıtıcı gün ve haftalar tertip etmek.
h) Merkezi ve araştırma alanlarını tanıtıcı filmler ve televizyon programları hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları Müdür ve Yönetim Kuruludur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir. Üniversitenin öğretim eleman-

ları arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl süre ile görevlendirilir.
Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre
ve Mütevelli Heyete karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayına sunar. Müdür, görevi başında ol-
madığı zaman yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yar-
dımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür ve müdür yardımcıları, gerektiğinde aynı usulle süresi dolmadan görevden
alınabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve

denetlemek.
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c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve

programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek.
e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanı-

mını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.
f) Merkeze bağlı araştırma grupları kurmak.
g) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun

olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayıyla ça-
lışma birimleri açmak.

ğ) Açılmış olan birimlere Rektörün onayıyla yönetici görevlendirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından iki yıl için gö-

revlendirilecek iki öğretim elemanı ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.
(3) Yönetim Kurulu, iki ayda bir toplanır. Müdür, gerektiğinde Yönetim Kurulunu ola-

ğanüstü toplantıya çağırabilir.
(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya

katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla varsa birim sorumluları
davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.
c) Sunulan projeler için çalışma ortamı hazırlamak.
ç) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel işbirliği önerilerini karara bağlamak.
d) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın ça-

lışma programı taslağını rektör ve mütevelli heyetin onayına sunmak.
e) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ve diğer ihtiyaçlar
MADDE 12 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli personel, me-

kân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre karşılanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DERİCİLİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Dericilik Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların gö-

revleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Dericilik Uygulama ve Araştır-

ma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-

revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İDUAM): İstanbul Üniversitesi Dericilik Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Program: İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deri Teknolojisi

Programını ve İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarım

ve Üretimi Programını,

d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan deri sanayini oluşturan birimlerin sorun-

larının belirlenmesi, çözümlenmesi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi yönünde araştırma, ge-

liştirme ve eğitim-öğretim hizmetleri vermek, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve kat-

kıda bulunmak,
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b) Programdaki eğitimi desteklemek,

c) Dericilik alanında Üniversite-sanayi işbirliğine destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarına

ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Dericilik alanında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, çalıştay,

seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

b) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, kamu

veya özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygu-

lama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak

ve/veya uygulamanın takibini yapmak,

c) Deri sektörüne mensup çalışanların meslek içi eğitimleri için, bilinçlendirici eğitim

çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, mesleki kurslar ve sertifika programları, ulusal ve ulus-

lararası düzeyde seminer, sempozyum, konferans ve çalışmalar düzenlemek,

ç) Kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak,

Merkeze ait, süreli/süresiz yayınlar hazırlamak,

d) Lisansüstü eğitim çalışmaları yapan akademisyenleri, deri ile ilgili çalışmalar yap-

maya özendirmek ve desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona

eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorum-

ludur.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından kendisine iki yardımcı seçer. Müdür yar-

dımcıları Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün görevi başında olmadığı dö-

nemlerde Müdüre vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının görevi

de sona erer.

(3) Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumun-

da yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve de-

netimi sağlamak,
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b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini

hazırlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre uygulamak,

ç) Merkezin yıllık çalışma planını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra

Rektörlüğün bilgisine sunmak,

d) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak,

e) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak,

f) Program ve deri sanayi ile işbirliğini sürdürmek,

g) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili konu-

larda görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör

tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren üyeler yeniden

görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az üç ayda bir top-

lanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya ka-

tılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanıl-

maz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul

edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak iki, toplam olarak üç toplantıya ka-

tılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli

kararları almak,

b) Danışma Kurulu üyelerini seçmek,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

ç) Merkezin yıllık çalışma planını onaylamak,

d) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğ-

retim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

e) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

gruplarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-

rimlerini belirlemek,

f) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-

lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

g) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün

onayına sunmak,

ğ) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendir-

mede bulunan ve istişare niteliğinde görüş bildiren bir kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından

dericilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşlarında

görevli kişiler arasından önerilen altı üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu üyeleri üç yıllık bir süre için Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilir.

(4) Danışma Kurulu, her yıl en az bir kez Müdür tarafından belirlenen bir tarihte Mü-

dürün başkanlığında toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak,

c) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek,

ç) Merkezin çalışmaları hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki

çalışma yılına ait programı değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında ya da hibe

yolu ile alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis

edilir. Gerekli olduğu hallerde Programın uygulamalı eğitim faaliyetlerinde de kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA,

REHABİLİTASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma,

Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma,

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

organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,

d) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, başta Kuzeydoğu Anadolu olmak üzere Türkiye’deki

yaban hayvan türlerinin belirlenmesi, koruma altında bulunan türlerin korunması ve çoğaltıl-

masını sağlamak, sağlık problemlerine çözüm bulmak, bu alanda çalışan araştırmacıları des-

teklemek, hastane, laboratuar, barınak, istasyon, gözlem evleri, hayvanat bahçesi ve koruma
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alanları oluşturmak, güçten düşmüş, yetim, hasta ve yaralı yaban hayvanlarının bakımı, reha-

bilitasyonu, profilaktik önlemlerin alınması ve yeniden doğaya kazandırılmasını sağlayacak

yapının ve uzun vadeli işletilebilmesi için gereken mekanizmaların kurulmasını temin etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki

faaliyetlerde bulunur:

a) Çeşitli nedenlerle hastalanmış, yaralanmış, yetim kalmış bakıma muhtaç memeli,

kuş, sürüngen ve çift yaşamlı yaban hayvanlarının koruma, kurtarma, tedavi, bakım, besleme

ve türe özgü rehabilitasyonunu sağlayarak doğaya tekrar kazandırmak için hastane ve rehabi-

litasyon merkezi açmak,

b) Başta Kuzeydoğu Anadolu olmak üzere Türkiye’deki yaban hayvan türlerinin belir-

lenmesi amacıyla bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlamak,

c) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans, kongre ve kurs gibi bilimsel

faaliyetler düzenlemek,

ç) Yurt içi ve dışında düzenlenen bilimsel toplantı ve çalışmalara katılmak,

d) Yaban hayatta karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak kamu ve özel sektör kuruluşlarına

danışmanlık hizmeti vermek ve talep olması halinde yaban hayvanları barındıran birimlerde

bu amaçla inceleme yapmak,

e) Yurt dışında aynı amaçla faaliyet gösteren gelişmiş merkez/merkezlerle iş birliği için-

de olmak, bu merkez/merkezlerden konusunda uzman kişilerin getirilmesini sağlayarak eğitim

programları açmak,

f) Yaban hayata ilgi duyan, bu konuda kendini geliştirmek isteyen ve faaliyet alanlarıyla

ilgili eğitim almakta olan üniversite öğrencileri için Merkez bünyesinde gönüllü programlarının

oluşturulmasını sağlamak ve Türkiye’nin gelecekteki yeni yaban hayat uzmanları için insan

kaynağı oluşturmak,

g) Doğaya dönemeyecek durumda olan ve özel programla eğitilen yaban hayvanlarını

kullanarak öğretim kurumlarında öğrencilere doğa koruma tabanlı eğitimler vermek,

ğ) Yaban hayvanları ile ilgili müze, kitaplık, dokümantasyon merkezi kurmak ve halkı

bilinçlendirmek için broşürler, film, slayt ve belgeseller hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
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Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı

aydan fazla görevinin başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer ve Rektör

yeni bir Müdür görevlendirir. Müdür, Merkez hizmetlerinin yürütülmesinden Rektöre karşı so-

rumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin öğretim üyeleri arasından devamlı statüde

çalışan iki kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür

yardımcısı; Müdürün vereceği görevleri yerine getirir ve herhangi bir nedenle geçici olarak

görevi başında bulunmadığı sürede Müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcılarının görev süresi,

Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Görevinden herhangi bir nedenle sü-

resi dolmadan ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yine aynı

usulle yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu top-

lantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak,

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, bütçe ile ilgili önerilerini ve görüşülecek

diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Müdür yardımcıları ile birlikte, Merkezin çalışma programını hazırlamak ve çalışma

programını Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektöre sunmak,

e) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın

alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

g) Merkez bünyesinde görev yapan idari, sağlık ve teknik personel arasında koordinas-

yonu ve iş bölümünü sağlamak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli

önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin Mer-

kezin faaliyet alanı ile ilgili birimlerinde görevli bulunan öğretim elemanları arasından Müdür

tarafından belirlenerek önerilen ve Rektör tarafından seçilerek üç yıllığına görevlendirilen üç
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öğretim elemanı olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden atanabilir.

Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye

görevlendirilir. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.

Ancak Müdür, gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim

Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır,

toplantılara mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona

erer. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde, Müdürün

oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, da-

nışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yö-

netimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin amacı doğrultusunda çalışmaları Danışma Kurulunun kararına ve önerile-

rine uygun olarak düzenlemek ve yürütmek,

b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan

araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak,

c) İhtiyaç duyulan hallerde Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,

ç) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak faaliyetleri düzenlemek,

d) Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda iki kez ve/veya gerektiğinde

toplanmak,

e) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini ve personel ihtiyacını görüşüp ka-

rara bağlamak,

f) Merkezin bir yıllık bilimsel, idari, yatırım ve mali çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma

raporlarını hazırlamak,

g) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma konusuyla ilgili Üniversitede

görevli öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bu-

lunan özel veya resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu konuda hizmetler vermiş olan

kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla

onbir kişiden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi dol-

durmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.
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(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma

Kuruluna, Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı ile ilgili konularda görüş bildirmek, Merkezin genel faaliyetlerinin

yönetimi ile ilgili konularda öneri sunmak, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda

danışmanlık yapmak,

b) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle yaban hayatta

karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak proje önerileri geliştirmek, işbirliği sağlamak,

c) Bilimsel çalışmalara teknik ve bilimsel destek sağlanması için çalışmalarda bulun-

mak, yardımcı olmak.

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde; verimlilik ve etkinliğin arttırılması, hizmet kont-

rolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla çalışma grupları kurulabilir. Çalışma grup-

ları; ilgili grup sorumlusu ve o grubun faaliyet alanıyla ilgili olarak ihtiyaç duyulan sayıda uz-

mandan oluşur. Grup sorumluları, ilgili alanda çalışmalarıyla tanınan Merkezde görevli Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin; akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2013/28

İşyeri : Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.

Atatürk Havalimanı B Kapısı

Yeşilköy-Bakırköy/İSTANBUL (merkez)

Tespiti İsteyen : Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.

İnceleme : Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'de Bakanlığımızca yapılan in-

celemede; söz konusu şirket bünyesinde faaliyet gösteren Hat Bakım Müdürlüklerinin donanım

ve personeli ile birlikte 16/02/2011 tarih ve 06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile THY A.O.

Şirketine devredilmesiyle şirketin faaliyet alanında esaslı bir değişikliğe gidildiği, şirketin İs-

tanbul'da bulunan hangarlarında ve atölyelerinde; Türk Hava Yolları A.O ve yerli, yabancı bir

çok havayolu şirketine ait uçakların planlı ve plansız uzun süreli ağır bakımlarının yapıldığı,

uçakların ve uçak parçalarının boyandığı, uçaklarda bulunan elektronik ve haberleşme sistem-

lerinin bakım, onarım ve testlerinin yapıldığı, uçakların yapısal parçalarının bükme, kesme ve

soğuk şekillendirme gibi talaşsız imalat teknikleri ile onarım, tamir ve gerektiğinde imalat-

larının yapıldığı, uçak ve uçak parçalarının tahribatsız muayene teknikleri ile kontrollerinin

yapıldığı, uçakların elektrik, pnömatik ve hidrolik sistem parçalarının bakım ve onarımlarının

yapıldığı, uçak motorları ile uçaklara ait diğer güç sistemlerinin değişim ve bakım işlemlerinin

yapıldığı, çeşitli mekanik uçak parçalarının talaşlı imalat teknikleri ile tamir edildiği ve gerek-

tiğinde parçaların imal edildiği, uçakların kabin içi yerleşiminde yeniden düzenlemelerin

yapıldığı, hangarlar ve atölyelerde belirtilen işlemlerin yapılması için yüksek kapasiteli hidrolik

kaldırma jakları, presler, matkaplar, işleme merkezleri, torna ve frezeler, taşlama ve kumlama

tezgahları, uçak motoru ve parçaları için test cihazlarının kullanıldığı, Ankara'da bulunan Esenboğa

Uçak Bakım Müdürlüğüne ait hangar ve atölyelerde de; uçakların planlı ve plansız ağır bakım-

larındaki mekanik, aviyonik, kabin içi ile ilgili bakım ve onarım işlemlerinin yapıldığı, uçak-

ların yapısal parçalarının bakım ve onarımları ile gerektiğinde yenilerinin imal edildiği, uçak-

ların motor değişimlerinin yapıldığı, bakım işlemlerine ek olarak uçak parçaları için tahribatsız

muayene ve boroskop kontrollerini yapma kabiliyetinin bulunduğu, hangar içerisinde yüksek

kapasiteli hidrolik kaldırma jaklarının bulunduğu, yapısal işlemlerinin yapılmasında talaşlı ve

talaşsız imalat tezgahlarının kullanıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği'nin

12 sıra numaralı "Metal" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği

itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 12 sıra numaralı "Metal" işkoluna girdiğine ve yapılan bu

tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-

nunu'nun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2013/30
İşyeri : Erşanlı Bilgisayar Oto Yem. Tem. İnş.

İml. San. Tic. Ltd. Şti.
Murat Mah. Finike Sok. No: 7/D
Çankaya/ANKARA (Merkez) 

SGK Sicil No      : 1115759.006-1179802.006-1179800.006-1018227.068-1061659.017 
Tespiti İsteyen    : T.Sağlık-İş Sendikası
İnceleme : Erşanlı Bilgisayar Oto Yem. Tem. İnş. İml. San. Tic. Ltd. Şti.'de

Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin merkez adresinde yapılan işler ile hizmet alım
sözleşmesi ile Atatürk Bulvarı No: 229 Kavaklıdere/ANKARA adresinde bulunan Türkiye
Belediyeler Birliği işyerinde yürüttüğü malzemeli bina temizliği, Aratol Bahçeli Mah. Konya
Yolu 7. Km. AKSARAY adresinde kurulu bulunan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
Aksaray Polis Meslek Yüksek Okulu'nda yürüttüğü malzemeli temizlik ve ilaçlama işleri ile
Cumhuriyet Mah. Sahil Yolu Cad. No: 7 Kepez/ÇANAKKALE adresinde kurulu bulunan
Sağlık Bakanlığı Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yürüttüğü genel temizlik işlerinin
İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkolunda, Çukurambar Mah. 1424
Cad. No: 6 Giriş Kat Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Ankara Doğal Elekt. Üretim ve
Tic. A.Ş. işyerinde hizmet alım sözleşmesi ile yürüttüğü veri hazırlama ve veri girişi işlerinin
İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı "Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" işkolunda
yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

—— • ——
          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2013/31
İşyeri : İdeal Makine Dan. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.

Çayyolu Mah. T.N. 88 2706 Sok. No: 44
Çayyolu-Yenimahalle/ANKARA (Merkez)

SGK Sicil No : 1040979.006-1051910.043
Tespiti İsteyen : T.Maden-İş Sendikası
İnceleme : İdeal Makine Dan. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.'de Bakanlığımızca yapılan

incelemede; adı geçen şirket tarafından hizmet alım sözleşmesi ile Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumunun Tunçbilek-Tavşanlı/KÜTAHYA adresinde bulunan G.L.İ. Beke Şantiyesinin açık
ocaklarında çalıştırılmakta olan 7820 Marion, 736 page marka dragline elektrikli ekskavatörler
ile 1900AL P&H, 2300xPH Showel elektrikli ekskavatörlerinin günlük, haftalık, aylık ve yıllık
periyodik koruyucu bakımları ile bakım operasyonları esnasında çıkan her türlü arızaların
tamirleri, dişli manyetork, filtre v.b. diğer modüler komponentlerin yıkama, yağlama, bakımları
ve temizlik işlerinin yürütüldüğü, merkez işyerinde yürütülen büro işlerinin ise asıl işe yardımcı
iş niteliğinde olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı "Metal"
işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: İdeal Makine Dan. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği
itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı "Metal" işkoluna girdiğine ve yapılan bu
tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nununun 5'inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

VAN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN

HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE YEM DESTEĞİ ÖDENMESİ HAKKINDA

UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/60)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/33)

MADDE 1 – 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Van’da

Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Öden-

mesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2011/60) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 21/8/1981 tarihli ve 17435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye

Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 16/9/1981 tarihli ve 17460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye

Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 5) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞI TEBLİĞİ

(II-5.2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı sermaye piyasası araçlarının satış yöntemlerine,

dağıtımına ve teslimine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, sermaye piyasası araçlarının satışında belirlenecek fiyat,

satış şekilleri ve yöntemleri, dağıtım ve teslim esasları ile halka arzda teşviklere ve sermaye
piyasası araçlarının satışında özellikli durumlara ilişkin esasları kapsar.

(2) Yatırım fonu ile emeklilik yatırım fonu katılma payları ve değişken sermayeli yatırım
ortaklığı paylarının ihracı ile halka açık olmayan ortaklıkların ortaklarının mevcut paylarının
veya bu ortaklıklarca sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların halka arz edilmeksizin satışı
bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanım ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bireysel yatırımcı: Kurumsal yatırımcı tanımı dışında kalan gerçek ve tüzel kişileri,
b) Borsa: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan bor-

sayı,
c) Gelişen işletmeler piyasası (GİP): Borsa mevzuatında tanımlanan piyasayı,
ç) Halka arz: Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan

genel bir çağrıyı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satışı,
d) Halka arz eden: Sahip olduğu sermaye piyasası araçlarını halka arz etmek üzere Ku-

rula başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,
e) ISIN kodu: Sermaye piyasası araçlarına tahsis edilen uluslararası standartlarda ta-

nımlama numarasını,
f) İhraç: Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek

veya halka arz edilmeksizin satışını,
g) İhraççı: Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda

bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri,
ğ) İhraç belgesi: Kurulun izahname hazırlanmasına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan

belgeyi,
h) İzahname: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde tanımlanan

kamuyu aydınlatma belgesini,
ı) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
i) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
j) Kurumsal yatırımcı: Kurulun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanım-

lanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler dışındaki profesyonel müşterileri,
k) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
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l) MKS: Merkezi kaydi sistemi,
m) Nitelikli yatırımcı: Kurulun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanım-

lanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel müşterileri,
n) Ortaklık: Anonim ortaklığı,
o) Sermaye piyasası aracı: Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri

de dahil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,
ö) Tahsisli satış: Sermaye piyasası araçlarının doğrudan yurt dışında ve/veya yurt içinde

yerleşik kişilere borsa dışında tahsisli olarak ya da borsada toptan satışını,
p) Tertip ihraç belgesi: Kurulun izahname hazırlanmasına ilişkin düzenlemelerinde ta-

nımlanan belgeyi,
r) Yatırımcı grubu: Bu Tebliğde tanımlanmış olan ya da izahnamede nitelikleri açıkça

belirtilen, kendilerine belirli miktar ya da oranda sermaye piyasası aracı tahsis edilecek olan
grubu,

s) Yetkili kuruluş: Kurulca sermaye piyasası araçlarının halka arzında satışa aracılık et-
mek üzere yetkilendirilmiş aracı kurumlar ile yatırım ve kalkınma bankalarını,

ş) Yurt içi yatırımcı: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre Tür-
kiye’de yerleşik sayılan kişileri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sermaye Piyasası Araçlarının Satış Şekilleri ile Satışına İlişkin Esaslar

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları,

ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından ya da ihraççının yetkili organ kararı ve/veya halka
arz edenin yazılı onayının bulunması halinde, yetkili kuruluş veya varsa konsorsiyum lideri
veya eş liderce bu Tebliğde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenir. Sermaye piyasası araçlarının
halka arz yoluyla satışında, yetkili kuruluşların halka arz fiyatının tespiti ile ilgili olarak Kurul
düzenlemelerinde yer alan sorumlulukları saklıdır.

(2) Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında, ihraççı ve/veya halka arz
edenin yükümlülüklerine izahnamede ve satışa ilişkin diğer belgelerde ayrıntılı olarak yer ve-
rilir. Bu yükümlülükler yatırımcılar için en uygun şekilde yerine getirilir.

(3) Kurul, sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında, yatırımcıların bunları
almalarını kolaylaştırıcı, hak ve yararlarını koruyucu tedbirlerin alınmasını ve belirli bir satış
yönteminin uygulanmasını ihraççıdan, halka arz edenlerden, satışı yapanlardan ve borsalardan
isteyebilir.

(4) Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile payları borsada işlem görmek üzere baş-
vuruda bulunan ortaklıklarca ihraç edilecek paylar ile yurt içinde ihraç edilecek diğer sermaye
piyasası araçlarının teslimi, bunların MKK nezdinde hak sahibinin ismine açılmış hesaplarda
izlenmesi yoluyla gerçekleştirilir. Kurul, sermaye piyasası aracının türüne ve ihraççısının veya
MKK üyesinin niteliğine göre sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine hesap açılmak-
sızın hesapların toplu olarak tutulmasına karar verebilir.

(5) Yatırımcılar satın almak istedikleri sermaye piyasası aracının bedelini, ihraca ilişkin
belgelerde yer alan süre içinde ilgili banka hesabına aktarılmak üzere yatırırlar ve varsa dü-
zenlenen talep formunu doldurup imzalarlar. Yetkili kuruluşlar tarafından gerekli güvenlik ön-
lemlerinin sağlanmış olması koşuluyla, talep formu elektronik ortamda da doldurularak onay-
lanabilir. Kurumsal yatırımcılar, ödenmeme riskinin yetkili kuruluşlarca üstlenilmesi kaydıyla,
sermaye piyasası aracının bedelini talep toplama süresinin bitimini takiben de ödeyebilirler.

Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                             28 Haziran 2013 – Sayı : 28691

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 59



(6) Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında, yatırımcılar BIST-30 en-
deksinde yer alan paylar, para piyasası fonları, kısa vadeli tahvil ve bono fonları, kamu borç-
lanma araçları, döviz, mevduat, borsada işlem gören özel sektör borçlanma araçları ile kira ser-
tifikaları ve yüksek likiditesi olan Kurulca uygun görülecek benzer varlıkların blokajı yoluyla
talepte bulunabilir. Blokaj yoluyla talepte bulunma neticesinde doğabilecek zararlardan yetkili
kuruluş ile ihraççı ve/veya halka arz eden sorumludur. Blokaj yoluyla talepte bulunulması du-
rumunda, blokaja konu edilen varlık karşılığında ne kadarlık bir talepte bulunulabileceği izah-
namede belirtilir.

(7) Kurulca gerekçesi belirtilmek suretiyle ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının sa-
tış işlemlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulmasına karar verilmesi durumunda, satışın
derhal durdurulması gerekir.

(8) Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde kayden izlenen sermaye piyasası araçlarının
MKK nezdinde izlenen yatırımcı hesabına ya da MKK’daki ilgili hesaplara aktarılması ile bir-
likte satış tamamlanır.

(9) Kayden izlenmeyen sermaye piyasası araçlarının tesliminde, ilgili sermaye piyasası
araçlarının ihracına ilişkin Kurul düzenlemelerinde yer alan hükümlere uyulur.

(10) Vade bitiş tarihi aynı gün olsa dahi, ihraç tarihindeki vadesi, faiz ya da iskonto
oranı veya kullanılan ihraç tavanı farklı olan sermaye piyasası araçları için aynı ISIN kodu
kullanılamaz.

Satış şekilleri
MADDE 6 – (1) Sermaye piyasası araçları:
a) Halka arz edilmek suretiyle,
b) Halka arz edilmeksizin;
i) Tahsisli olarak,
ii) Nitelikli yatırımcılara
satılabilir.
(2) Kurulun ilgili düzenlemelerinde aksine bir hükmün bulunmaması kaydıyla, bu mad-

denin birinci fıkrasında yer alan satış şekilleri bir arada kullanılabilir.
Halka arz edilmeksizin gerçekleştirilen satış şekillerine ilişkin genel hükümler
MADDE 7 – (1) Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasası

araçları, borsa düzenlemeleri çerçevesinde yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında alınıp satıl-
mak üzere borsada işlem görebilir. Tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasası
araçlarının ise borsada işlem görmemesi esastır. Bu maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

(2) Halka açık ortaklıklarca halka arz edilmeksizin ihraç edilen payların, Kurulun pay-
ların ihracına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde borsada işlem gören nitelikte oluşturulması
veya sonradan borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi durumunda, bu paylar yatırımcı
sayısı yönünden bir sınırlama olmaksızın borsada işlem görebilir.

(3) Halka arz edilmeksizin yurt içinde yapılacak satışlarda içeriği Kurulca belirlenen
beyanların satıştan önce yatırımcılara imzalatılması zorunludur. Tahsisli satışlara ilişkin olarak
imzalanacak beyanda, satışa konu sermaye piyasası araçlarının risklerine ve yatırımcının bu
riskleri anlayıp kabul ettiğine ilişkin bilgiye yer verilir. Nitelikli yatırımcılara yapılacak satışlara
ilişkin olarak imzalanacak beyanda ise, satışa konu sermaye piyasası araçlarının riskleri ve ya-
tırımcının bu riskleri anlayıp kabul ettiği ile yatırımcının nitelikli yatırımcı olduğuna ilişkin
açıklama yer alır. Ancak bu Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde halihazırda
MKK nezdinde kaydı tutulan nitelikli yatırımcılardan beyan alınması gerekmez. Bu durumda
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MKK üyesi yatırım kuruluşları, işlemi gerçekleştirmeden önce adına işlem yapılacak yatırım-
cının MKK nezdinde kaydı tutulan nitelikli yatırımcılar arasında bulunup bulunmadığını kont-
rol etmekle yükümlüdür.

(4) Daha önce tahsisli olarak gerçekleştirilen satışlarda beyanların imzalanmış olması,
yatırımcının bu maddenin üçüncü fıkrasındaki beyan yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(5) İhraççılar veya varsa yetkili kuruluşlar bu madde çerçevesinde yatırımcılardan al-
dıkları beyanları bunların alındığı tarihten itibaren beş yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi
halinde bir örneğini Kurula göndermek zorundadır.

Tahsisli satışlara ilişkin özel hükümler
MADDE 8 – (1) Payların ikincil piyasa işlemleri hariç olmak üzere, tahsisli olarak sa-

tılan sermaye piyasası araçlarını belirli bir anda elinde bulunduran yatırımcıların sayısının yüz
elliyi geçmemesi esastır. ISIN kodu bazında sermaye piyasası aracının vadesi boyunca günlük
olarak yapılacak olan kontrolde;

a) Müşterek hesap sahibi kişiler ayrı ayrı dikkate alınır,
b) Yalnızca gün sonları itibarıyla bakiyesi olan hesaplar dikkate alınır.
(2) Tahsisli olarak satılan sermaye piyasası araçlarının diğer yatırımcılarla birlikte ni-

telikli yatırımcılar tarafından da satın alınması mümkündür. Bu durumda yüz elli kişinin he-
saplanmasında nitelikli yatırımcılar dikkate alınmaz.

(3) Tahsisli olarak satılan sermaye piyasası araçlarını belirli bir anda elinde bulunduran
yatırımcı sayısının yüz elliyi geçmesi durumunda, bu sayının aşıldığı MKK tarafından derhal
ihraççıya ve Kurula bildirilir. İhraççı, kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren yirmi iş
günü içerisinde hazırlayacağı izahnamenin onaylanması amacıyla Kurula ve söz konusu ser-
maye piyasası aracının borsada işlem görmesi amacıyla borsaya başvurur.

Nitelikli yatırımcılara yapılacak satışlara ilişkin özel hükümler
MADDE 9 – (1) Nitelikli yatırımcılara yapılacak satışlar, yalnızca bu yatırımcılara yö-

nelik bir çağrıda bulunulması ve/veya nitelikli yatırımcıların önceden belirlenmesi suretiyle
gerçekleştirilebilir. Sermaye piyasası araçlarının nitelikli yatırımcılara satışında, yatırımcı sayısı
yönünden bir kısıtlama uygulanmaz.

(2) Bir yatırımcının nitelikli yatırımcı olduğuna ilişkin bilginin, ilgiliden alınan beyan
üzerine MKK üyesi yatırım kuruluşları tarafından MKS’de kayıt altına alınması zorunludur.
MKK üyesi yatırım kuruluşlarından birisi tarafından yapılacak kayıt, bir yatırımcının nitelikli
yatırımcı olarak kabul edilmesi için yeterlidir. Nitelikli yatırımcıların sahip oldukları tüm tekil
hesaplar nitelikli olarak kabul edilir. Ancak müşterek hesapların nitelikli olarak kabul edilebil-
mesi için hesap sahibi tüm kişilerin nitelikli yatırımcı özelliğini taşıması gerekir. Kurumsal ya-
tırımcıların MKK nezdinde kaydı tutulan nitelikli yatırımcılar arasına dahil edilmesi, kurumsal
yatırımcılardan beyan alınmasına gerek bulunmaksızın MKK üyesi yatırım kuruluşları tara-
fından res’en yerine getirilir. Bir yatırımcının MKK nezdinde kaydı tutulan nitelikli yatırımcılar
arasında bulunup bulunmadığının kontrol edilebilmesini teminen, MKK üyesi yatırım kuru-
luşlarının erişimine olanak sağlayacak şekilde MKK tarafından gerekli sistem kurulur.

(3) Nitelikli yatırımcı özelliğinin kaybedilmesi durumunda, bu durumun ilgili yatırımcı
tarafından bir MKK üyesi yatırım kuruluşuna bildirilmesi zorunludur. Bildirim üzerine, söz
konusu yatırımcının MKK nezdindeki statüsünün değiştirilmesine ilişkin yükümlülük MKK
üyesi yatırım kuruluşuna aittir.

(4) Talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dahil olmak üzere, Kurulun ya-
tırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel müşteri statüsünden çı-
kılması durumunda, yatırımcının nitelikli yatırımcı özelliğinin de kaybedildiği kabul edilir.
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Halka arz yoluyla gerçekleştirilen sermaye piyasası ihraçlarına ilişkin satış süreleri
MADDE 10 – (1) Sermaye piyasası araçlarının halka arzına en erken, izahnamenin ve

fiyat tespit raporunun yayımlanmasını takip eden üçüncü gün başlanabilir. İzahname ve fiyat
tespit raporunun farklı günlerde ilan edilmesi durumunda bu süre daha geç yayımlanan belgenin
ilan tarihi itibarıyla başlar. Kurulun izahname hazırlanmasına ilişkin düzenlemelerinde yer alan
tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ve arz programı sirkülerinin de satıştan önce ayrıca ilan
edilmesi gerekir.

(2) Sermaye piyasası araçlarının halka arz fiyatına, fiyat aralığı ile talep toplanması du-
rumunda fiyat aralığına, satışa konu sermaye piyasası aracının nominal değerine, faiz veya ek
getiri aralığına ya da faiz veya iskonto oranına izahnamede yer verilmediği ve fiyat tespit raporu
hazırlama zorunluluğu bulunmadığı durumlarda sermaye piyasası araçlarının halka arzına en
erken, izahnamenin önceden yayımlanmış olması kaydıyla bu bilgilerin özel durum açıklama-
sıyla kamuya duyurulmasını takip eden üçüncü gün başlanabilir.

(3) Halka arz ettiği sermaye piyasası araçları borsada işlem gören ihraççılar için bu
maddenin birinci veya ikinci fıkrasında yer alan süreler, takip eden iş günü olarak uygulanır.
Ancak bu durumdaki ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi durumunda, bu mad-
denin birinci veya ikinci fıkrasında yer alan süreler uygulanır.

(4) İzahnamenin birden fazla belge şeklinde hazırlanması durumunda sermaye piyasası
aracı notu ve özetin yayımlandığı tarih, izahname yayım tarihi olarak esas alınır.

(5) Bu madde çerçevesinde kamuya duyurulan halka arz fiyatının, satışa konu sermaye
piyasası aracının nominal değerinin, faiz veya ek getiri aralığının ya da faiz veya iskonto ora-
nının kesinleştirilmemiş olması durumunda, kesinleştirilmiş fiyat, tutar ya da oran, halka arzın
bitimini takiben bir iş günü içerisinde ihraççı ya da halka arz eden tarafından yapılacak özel
durum açıklaması ile kamuya duyurulur.

(6) Talep üzerine ve Kurulca uygun görülmesi kaydıyla, bu maddenin ikinci fıkrasında
yer alan unsurların kamuya duyurulmasına ilişkin süre kısaltılabilir.

(7) Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satış süresi iki iş gününden az, yirmi
iş gününden fazla olmamak üzere ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından serbestçe belirlenir.
Sermaye piyasası araçlarının talep toplama yoluyla satışa sunulduğu halka arzlarda, talep top-
lama süresi içerisinde yeterli talep gelmesi durumunda dahi, bu sürenin sonuna kadar talep top-
lamaya devam edilir.

(8) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında borsada satış yönteminin kullanılması
durumunda;

a) Satışın talep toplanmaksızın gerçekleşmesi durumunda satış süresi iki iş günüdür.
Satılacak sermaye piyasası araçlarının tamamının satışının iki iş gününden önce tamamlanması
durumunda satış sona erdirilir.

b) Satışın talep toplama suretiyle gerçekleşmesi durumunda talep toplama süresi, en az
iki iş günü en fazla üç iş günüdür. Satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına talep toplama sü-
resi içerisinde yeterli talep gelmesi durumunda dahi bu sürenin sonuna kadar talep toplamaya
devam edilir.

(9) Tasarruf sahiplerine satış duyurusuna konu payların ya da arz programı sirkülerine
konu sermaye piyasası araçlarının satışına, bu duyurunun ya da sirkülerin ilan edildiği tarihi
takip eden on iş günü içerisinde başlanır.

(10) Halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında, yeni pay alma hakkının kullanı-
mından sonra kalan payların satışına, yeni pay alma haklarının kullanımının bitiminden itibaren
on iş günü içinde başlanır.
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Halka arz edilmeksizin gerçekleştirilen sermaye piyasası aracı ihraçlarına ilişkin
satış süreleri

MADDE 11 – (1) Halka açık ortaklıkların halka arz edilmeksizin gerçekleştireceği ser-
maye artırımı nedeniyle ihraç edilen payların satışına, ihraç belgesinin ilan edildiği tarihi takip
eden on iş günü içerisinde başlanması ve payların satışının azami on iş günü içinde tamamlan-
ması zorunludur.

(2) İhraççılar tarafından pay dışındaki sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmek-
sizin satışına, düzenlenen ihraç belgesinin ya da varsa tertip ihraç belgesinin ilan edildiği tarihi
takip eden iş gününde başlanabilir.

İhraç edilen sermaye piyasası araçlarının satış sürelerine ilişkin ortak hükümler
MADDE 12 – (1) Kurul, makul gerekçelerin var olması ve ihraççı veya halka arz edenin

talep etmesi halinde bu Tebliğde öngörülen satış sürelerinin uzatılmasına veya farklı bir satış
süresinin belirlenmesine karar verebilir. Bu sürelerin değiştirilmesi talebinin Kurulca olumlu
karşılanması durumunda sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmesi suretiyle satışında,
ihraççı veya halka arz eden satış süresine ilişkin yeni tarihleri derhal özel durum açıklaması
yoluyla ilan eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arz Yoluyla Satışında

Uygulanabilecek Yöntemler

Halka arzda uygulanabilecek satış yöntemleri
MADDE 13 – (1) Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında;
a) Talep toplama yoluyla satış yöntemi,
b) Talep toplanmaksızın satış yöntemi,
c) Borsada satış yöntemi
kullanılabilir.
Talep toplama yoluyla satış yöntemi
MADDE 14 – (1) Talep toplama yoluyla satış yöntemi, yatırımcıların halka arz edilen

sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin toplanarak bu taleplerin önceden belirlenmiş
usul ve esaslar çerçevesinde karşılanan kısmına ilişkin satışını ifade eder.

(2) Talep toplama yoluyla satış yönteminde, yatırımcıların satışa sunulan sermaye pi-
yasası araçlarına ilişkin talepleri bu Tebliğin ekindeki talep formunun düzenlenmesi suretiyle
toplanır ve satış işlemi talep toplandıktan sonra izahnamede belirlenen usul ve esaslara göre
gerçekleştirilir. Sermaye piyasası araçlarının dağıtımı yalnızca talepte bulunanlar arasında ya-
pılır. Yatırımcılar istedikleri takdirde, talep formunda satın almak istedikleri sermaye piyasası
aracının miktarına ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler. Yetkili kuruluşlar talep formunu kabul
etmeden önce yatırımcıların kimlik bilgilerini tespit ederler. Satışı planlanan sermaye piyasası
araçlarına ilişkin talep toplanmış olması, bu taleplerin mutlaka karşılanacağı anlamına gelmez.

(3) İzahnamede aksi belirtilmediği sürece, talep toplama yoluyla satış yönteminin kul-
lanıldığı halka arzlarda izahnamede herhangi bir değişiklik olmasa dahi, yatırımcılar talep top-
lama süresi içerisinde taleplerini değiştirme ya da geri alma hakkına sahiptirler.

(4) Talep toplama yoluyla satış yöntemi;
a) Sabit fiyatla talep toplama,
b) Fiyat teklifi alarak talep toplama,
c) Fiyat aralığı ile talep toplama
yoluyla gerçekleştirilir.
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(5) Sabit fiyatla talep toplama yoluyla satış yönteminde;
a) Satışa sunulan aracın pay olması durumunda sabit bir fiyat belirlenerek talep toplanır.
b) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarının satışında aracın niteliğine göre uygun gö-

rülen iskonto oranı, kupon faizi oranı gibi sabit kriterler belirlenir.
(6) Fiyat teklifi alarak talep toplama yoluyla satış yönteminde;
a) Satışa sunulan aracın pay olması durumunda asgari bir satış fiyatı belirlenir ve bunun

üzerindeki fiyat teklifleri toplanır.
b) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarının satışında aracın niteliğine göre uygun gö-

rülen iskonto oranı, kupon faizi oranı gibi kriterler belirlenir ve bu kriterlere dayalı olarak fiyat
teklifleri toplanır.

(7) Fiyat aralığı ile talep toplama yoluyla satış yönteminde;
a) Satışa sunulan aracın pay olması durumunda bir taban ve tavan fiyat belirlenerek bu

fiyat aralığından yatırımcıların talepleri toplanır.
b) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarının satışında aracın niteliğine göre uygun gö-

rülen asgari ve azami iskonto oranı, kupon faizi oranı gibi kriterlerin tespit edilmesi suretiyle
belirlenecek taban ve tavan fiyat aralığından yatırımcıların talepleri toplanır.

c) Bu fıkra kapsamındaki talep toplama işlemlerinin, fiyat aralığında kalmak kaydıyla
farklı oran ya da fiyat adımlarından gerçekleştirilmesi mümkündür.

(8) Fiyat aralığı ile talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanılması durumunda ta-
van fiyat, taban fiyatın yüzde yirmi fazlasını aşmayacak şekilde belirlenir.

(9) Talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanılması durumunda, halka arz edilen
paylara yeterli talepte bulunulmaması durumunda, talepte bulunulmayan paylar için bu Tebliğin
talep toplanmaksızın satış yöntemine ilişkin düzenlemeleri uygulanır.

Talep toplanmaksızın satış yöntemi
MADDE 15 – (1) Talep toplamaksızın satış yöntemi, payları borsada işlem görmeyen

halka açık ortaklıklardan, bu Tebliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan nitelikleri
belirlenmiş ortaklıklar dışında kalanların paylarının kendileri ya da yetkili kuruluşlar vasıtasıyla
belirli bir fiyattan izahnamede belirlenecek bir usulle halka arz edilmek suretiyle satışıdır. Talep
toplanmaksızın satış yönteminde yatırımcılar arasında eşitsizliğe yol açmayacak bir usulün be-
lirlenmesi zorunludur.

(2) Talep toplanmaksızın satış yönteminin kullanılması halinde, yatırımcılar tasarruf
sahiplerine satış duyurusunda belirtilen süre içinde pay bedellerinin izahnamede belirtilen ban-
kada açılan özel hesaba aktarılması suretiyle sermaye artırımına katılırlar.

Borsada satış yöntemi
MADDE 16 – (1) Borsada satış yöntemi, sermaye piyasası araçlarının borsa düzenle-

meleri çerçevesinde borsada satışını ifade eder.
(2) Borsada satış yönteminin esasları borsa tarafından belirlenir. Borsa tarafından birden

fazla satış yönteminin belirlenmiş olması durumunda, ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından
seçilen yönteme göre satış gerçekleştirilebilir.

Niteliği belirlenmiş ortaklıklarca halka arz edilecek paylar için uygulanacak satış
yöntemleri

MADDE 17 – (1) Payları borsada işlem gören ortaklıkların borsada işlem sırası bulunan
belirli bir gruba dahil paylarına ilişkin sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kul-
landırılmasından sonra kalan payların satışında borsada satış yönteminin kullanılması zorun-
ludur. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar, nominal değerin altında
satışa sunulamaz.
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(2) Payları borsada işlem gören ortaklıkların, borsada işlem sırası bulunmayan belirli
bir gruba dahil paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay-
ların satışında borsada satış yönteminin kullanılması zorunlu değildir. Borsada satış yönteminin
kullanılmaması durumunda, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların
en az, borsada işlem gören ortaklık paylarının yeni pay alma haklarının kullandırılmasından
sonra kalan kısmının borsada halka arz süresinin son iki işlem gününde borsa birincil piyasa-
sında oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının ağırlıklı ortalaması üzerinden satılması zo-
runludur. Borsada halka arz için birincil piyasa açılmamışsa veya bu piyasada işlem olmamışsa,
bu payların en az yeni pay alma kullanım süresinin son gününde ikincil piyasada oluşan günlük
ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden satılması zorunludur. Yeni pay alma kullanım süresinin son
gününde ikincil piyasada işlem olmamışsa, satış işlemi ikincil piyasadaki son işlem gününde
oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Bu fıkra çerçevesinde yapılan
işlemlerde yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar, nominal değerin
altında satışa sunulamaz. Borsada işlem gören payların, borsada işlem görmeyen paylara göre
farklı haklar sağlaması durumunda, satış fiyatı Kurulca uygun görülmesi kaydıyla farklı yön-
temlerle belirlenebilir.

(3) Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında yeni
pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylarının satışında, Kurulca belirlenen standartlara
uygun olarak hazırlanmış son yıla ait bilançosuna göre, paylarının defter değeri nominal değe-
rinin en az iki katı olan ortaklıkların; son yıllık hesap dönemi içinde net dönem kârı elde etmiş
olmaları ve aktif toplamının yirmi milyon TL'yi aşmış olmaları halinde, talep toplama yoluyla
satış yöntemlerinden birisini kullanması zorunludur. Bu durumda, talep toplama işleminin or-
taklık ya da yetkili kuruluş vasıtasıyla yerine getirilmesi mümkündür. Ancak, yeni pay alma
haklarının kullanılmasından sonra kalan tutarın, nakit karşılığı artırılacak sermayeye oranının
yüzde on ve altında kalması durumunda, yapılacak başvuru üzerine Kurulca uygun görülmesi
halinde bu yöntemler uygulanmayabilir. Kurul gerekli görmesi halinde talep toplama yoluyla
satış yöntemlerinden birisinin kullanılmasını zorunlu tutabilir veya bu zorunluluğu kaldırabi-
lir.

(4) GİP’te ilk defa işlem görmek üzere başvuruda bulunan ortaklıkların paylarının sa-
tışında borsada satış yönteminin kullanılması zorunludur. Borsa tarafından birden fazla satış
yönteminin belirlenmiş olması durumunda, ortaklık tarafından seçilen yönteme göre satış ger-
çekleştirilir.

(5) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemlerde,
yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların satışına ilişkin olarak, pay-
ların nominal değerinin altında ihracına ilişkin Kurul düzenlemeleri saklıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Dağıtım

Tahsisatlara ilişkin genel esaslar
MADDE 18 – (1) Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının izahnamede nitelik-

leri tanımlanan yatırımcı grupları arasında tahsis edilmesi suretiyle satışı mümkündür. Bu du-
rumda, her bir yatırımcı grubu için yapılacak tahsisat oranlarına izahnamede ayrıntılı olarak
yer verilir.

(2) Satış sırasında talep edilebilecek sermaye piyasası aracı miktarlarına ihraççı veya
halka arz eden tarafından izahnamede belirtilmesi suretiyle asgari veya azami sınırlar konula-
bilir. Ancak getirilebilecek sınırlamalar yetkili kuruluş ile ihraççı, halka arz eden veya yetkili
kuruluşla sermaye, yönetim, denetim ve benzeri şekillerde ilişkisi bulunan kişilere menfaat
sağlamak amacıyla kullanılamaz.
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(3) Belirli bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmış olması halinde, söz konusu gruptan
başvuru yapacak yatırımcılar aranan nitelikleri taşıdıklarına dair izahnamede öngörülen gerekli
belgeleri talep formuna eklerler.

(4) Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının nominal değerinin, en az yüzde
onunun yurt içi bireysel yatırımcılara ve yüzde yirmisinin ise yurt içi kurumsal yatırımcılara
tahsis edilmesi zorunludur. Bu fıkrada yer alan tahsisat sınırlamaları, borsada satış yöntemiyle
yapılan halka arzlar, talep toplanmaksızın yapılan halka arzlar ile niteliği belirlenmiş ortaklık-
ların sermaye artırımları ve ek satış yapılması halinde ek satışa konu sermaye piyasası araçları
için uygulanmaz.

(5) Talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı kar-
şılayacak kadar talep gelmiş olsun ya da olmasın, izahnamede esasları açıklanmış olmak ko-
şuluyla, yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcıların asgari tahsisat oranlarını azaltma-
mak üzere, yatırımcı grupları için belirlenen tahsisat oranlarında kaydırma yapılabilir. Ancak
herhangi bir yatırımcı grubu için izahnamede açıklanan tutarın yüzde yirmisinden daha fazla
azaltma yapılamaz.

(6) Talep toplama yoluyla satış yönteminde talep süresi sonunda belirli bir yatırımcı
grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise, o gruba ait tahsisatın
karşılanamayan kısmı diğer gruplara aktarılabilir. Bu durumda bu maddenin dördüncü fıkra-
sındaki sınırlamalar uygulanmaz.

(7) Herhangi bir tahsisat grubuna dahil olamayan yatırımcı talepleri, halka arza aracılık
eden yetkili kuruluşun onayı ile uygun olan bir tahsisat grubuna dahil edilir.

Dağıtıma ilişkin genel esaslar
MADDE 19 – (1) Dağıtım sırasında her bir yatırımcıya dahil olduğu grup içerisinde

eşit ve adil davranılması, taleplerin hangi yetkili kuruluş tarafından toplandığına bakılmaksızın
aynı şekilde değerlendirilmesi esastır.

(2) İzahnamede ayrıntılı olarak yer verilmesi suretiyle, nitelikli yatırımcı ve/veya ku-
rumsal yatırımcı grubuna giren yatırımcılara dağıtılacak sermaye piyasası araçlarının grup için-
de dağıtılmasında bu maddenin birinci fıkrasında yer alan ilkelerden farklı ilkeler belirlenebi-
lir.

(3) İhraççı veya ihraççının dahil olduğu grubun çalışanlarının ayrı bir yatırımcı grubu
olarak belirlenmesi durumunda, bu gruba tahsis edilen sermaye piyasası araçlarının dağıtımının
bireysel yatırımcılarla aynı dağıtım ilkelerine tabi tutulması gerekir.

(4) Dağıtımın bu Tebliğ hükümleri ile izahnamede yer alan esaslara uygun olarak ya-
pılmamasından ihraççı ve/veya halka arz eden ile yetkili kuruluş ya da varsa konsorsiyum lideri
ve eş liderler kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği öl-
çüde sorumludur. Dağıtıma ilişkin kayıtların düzenli ve dağıtım işlemine ilişkin ihtiyaç duyu-
labilecek detayları içerecek şekilde tutulmasından ve dağıtıma ilişkin kayıtların konsolide edil-
mesinden konsorsiyum lideri veya varsa eş lider sorumludur. Konsorsiyuma katılan tüm yetkili
kuruluşlar, dağıtıma ilişkin kayıtların konsolide edilmesinde konsorsiyum liderine gerekli ko-
laylığı sağlamakla yükümlüdür.

Sabit fiyat veya fiyat aralığı ile talep toplama yöntemlerinin kullanıldığı satışlarda
dağıtım ilkeleri

MADDE 20 – (1) Sabit fiyat veya fiyat aralığı ile talep toplama yönteminin kullanıldığı
halka arzlarda, talep formlarını toplayan yetkili kuruluş, talep toplama süresinin sona ermesin-
den sonra halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının yatırımcılar arasında dağıtımını bu
maddede yer alan esaslara göre yapar. Konsorsiyum oluşturulmuş olması durumunda, talep

28 Haziran 2013 – Sayı : 28691                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 66



formlarını toplayan konsorsiyum üyesi her bir yetkili kuruluş, izahnamede ve/veya konsorsi-
yum sözleşmesinde belirtilen usulde talepte bulunan yatırımcı listesini konsorsiyum liderine
iletir. Konsorsiyum lideri iletilen yatırımcı listelerini konsolide ederek bu madde hükümleri
çerçevesinde, talep toplama süresinin sona ermesinden sonra halka arz edilen sermaye piyasası
araçlarının yatırımcılar arasındaki dağıtımını gerçekleştirir.

(2) Taleplerin satışa sunulan sermaye piyasası aracı tutarından az olması halinde bütün
talepler karşılanır. Taleplerin satışa sunulan sermaye piyasası aracı tutarından fazla olması du-
rumunda dağıtım aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir;

a) Varsa belirli bir yatırımcı grubu için ayrılan kısım hariç olmak üzere, satışa sunulan
toplam tutar, talep eden yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım
talepleri karşılanır.

b) Kalan tutar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde
dağıtılır. Bu şekildeki dağıtım işlemine satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı da-
ğıtılıncaya kadar devam olunur.

c) Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan ya-
tırımcılar açısından gözden geçirilir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı
isteğine uygun olarak listeden çıkarılır ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulur.

ç) Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama iblağ
edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında, ihraççı veya halka arz edenin
uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılır.

(3) Sabit fiyat veya fiyat aralığı ile talep toplama yönteminin kullanıldığı halka arzlarda
istenmesi halinde, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsis edilmiş bulunan toplam sermaye pi-
yasası aracı miktarının bu gruba gelen toplam talep miktarına bölünmesi ile arzın talebi karşı-
lama oranı bulunduğu oransal dağıtım yöntemi kullanılabilir. Söz konusu oran yatırımcıların
talep ettikleri tutar ile çarpılarak, her bir yatırımcının talebi arzın talebi karşılama oranında kar-
şılanır.

(4) Sabit fiyat veya fiyat aralığı ile talep toplama yönteminin kullanıldığı halka arzlarda,
halka arz tutarı ile sınırlı olmak üzere talepte bulunan tüm bireysel yatırımcılara asgari olarak
dağıtılacak tutar satış öncesinde belirlenebilir. Bu durumda halka arz tutarının tüm bireysel ya-
tırımcıların asgari talep tutarlarını karşılayamaması durumunda nasıl bir yöntem izleneceği
izahnamede belirtilir.

Fiyat teklifi alma yoluyla talep toplama yönteminde dağıtım ilkeleri
MADDE 21 – (1) Talep formlarını toplayan yetkili kuruluş, talep toplama süresinin so-

nunda sermaye piyasası araçlarının yatırımcılar arasında dağıtımını bu maddedeki esaslara göre
yapar;

a) Toplanan teklifler, en yüksek fiyat teklifinden en düşük fiyat teklifine doğru olmak
üzere, her fiyat düzeyinde talep edilen miktarlar ile birikimli miktarları gösteren bir tabloya
dönüştürülür. Birikimli olarak en çok sermaye piyasası aracının satılabildiği fiyat, satış fiyatı
olarak belirlenir.

b) Sermaye piyasası araçlarının dağıtımında bu fiyatı karşılayan teklifler dikkate alınır.
Satış fiyatı olarak belirlenen bu fiyat düzeyinde talep edilen toplam sermaye piyasası aracı
miktarının satışa sunulandan fazla olması durumunda, en yüksek fiyatlı talepten başlamak su-
retiyle dağıtım işlemi yapılır.

c) Satış fiyatı olarak belirlenen fiyat seviyesinde birden fazla yatırımcının karşılana-
mayan talebi olması durumunda, bu yatırımcılar arasında dağıtım talep miktarı ile orantılı ola-
rak yapılır.
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ç) Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda alt sınır koyan yatı-
rımcılar açısından gözden geçirilir. Ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altına kalması halinde
yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılır ve bu miktarlar tekrar talep miktarı ile orantılı
olarak dağıtıma tabi tutulur.

d) Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda küsurat tama iblağ
edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında ihraççı veya halka arz edenin
uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılır.

Mükerrer talep durumunda dağıtım esasları
MADDE 22 – (1) Talep toplama sonucunda sermaye piyasası araçlarının dağıtımı sı-

rasında bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların yalnızca en yüksek miktarlı talep tu-
tarları hesaplamada dikkate alınır. Bu Tebliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen
oransal dağıtım yönteminin uygulanması durumunda, bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca mükerrer taleplerin tespiti amacıyla yapılan
kontrol sonucunda başvuru taleplerinin satışa sunulan sermaye piyasası aracı tutarından az ol-
ması halinde ve izahnamede belirtilmesi kaydıyla, bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcı-
ların en yüksek miktarlı ikinci talep tutarları da hesaplamada dikkate alınabilir. Satışa sunulan
sermaye piyasası aracı tutarının tamamını karşılayacak talep belirleninceye kadar hesaplamaya
bu şekilde devam edilir. Bu konuda yapılan işlemlere ilişkin sorumluluk yetkili kuruluş ya da
konsorsiyum oluşturulmuş olması durumunda konsorsiyum liderine aittir.

Dağıtım listesinin kesinleşmesi, bedel iadesi ve teslim
MADDE 23 – (1) Talep toplama süresinin bitimini izleyen iki iş günü içerisinde yetkili

kuruluş ya da varsa konsorsiyum lideri, sermaye piyasası aracı satın almak isteyen yatırımcı-
ların adı/soyadını, varsa T.C. Kimlik numaralarını, ticaret unvanlarını, vergi kimlik numarala-
rını, talep ettikleri sermaye piyasası aracı miktarını, teklif edilen fiyatı, talepte bulunulan asgari
miktarı, talebin sisteme girildiği tarih ve saat ile sermaye piyasası araçlarının yatırımcılar ara-
sındaki dağıtımını gösterir bir liste düzenleyerek ihraççıya ve/veya halka arz edene verir. Yurt
dışından alınan taleplerde, talebin sisteme girildiği tarih ve saatin bu listede yer alması gerek-
mez.

(2) İhraççı ve/veya halka arz eden, dağıtım listesinin teslimini izleyen iki iş günü içinde
listeyi onaylayarak yetkili kuruluş veya konsorsiyum liderine teslim eder.

(3) Onaylanan dağıtım listesini alan yetkili kuruluş, karşılanan taleplere ilişkin sermaye
piyasası araçlarının yatırımcılara teslimini izahnamede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde
yerine getirir. Konsorsiyum oluşturulması durumunda sermaye piyasası araçlarının yatırımcı-
lara teslimi yükümlülüğü konsorsiyum liderine aittir.

(4) Karşılanamayan taleplere ilişkin bedel iadeleri, onaylanan dağıtım listesinin yetkili
kuruluş tarafından teslim alınmasını izleyen iş günü içerisinde yerine getirilir. Konsorsiyum
oluşturulmuş olması durumunda onaylanan dağıtım listesini alan konsorsiyum lideri karşıla-
namayan taleplere ilişkin bedel iadelerinin yerine getirilmesi için aynı gün içerisinde konsor-
siyum üyelerine bildirimde bulunur. Konsorsiyum üyeleri bildirimi izleyen iş günü içerisinde
karşılanamayan taleplere ilişkin bedel iadelerini yerine getirir.

Satış sonuçlarının saklanması ve bildirimi ile satış sonuçlarının kamuya açıklanması
MADDE 24 – (1) Sermaye piyasası araçlarının satış süresinin sona erdiği tarihten iti-

baren beş yıl süreyle sermaye piyasası araçlarını satın almak isteyen tüm yatırımcılara ilişkin
olarak hazırlanan liste ile satış sonuçlarının ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından basılı
olarak ve ayrıca elektronik ortamda saklanması ve korunması zorunludur. Satışın yetkili kuruluş
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veya konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşmesi durumunda yetkili kuruluş veya konsorsiyum li-
deri de bu fıkrada belirtildiği şekilde sermaye piyasası araçlarını satın almak isteyen tüm yatı-
rımcılara ilişkin olarak hazırlanan liste ile satış sonuçlarının saklanması ve korunmasından so-
rumludur. Sermaye piyasası araçlarının satıldığı gerçek ve/veya tüzel kişilerden ihraççı ile ser-
maye ve/veya yönetim bakımından ilişkili olanlar ile bu kişilerin satın aldıkları sermaye piya-
sası aracı miktar ve tutarını gösteren tablo bu fıkrada yer alan esaslar çerçevesinde ayrıca tu-
tulur. Kurul veya borsa tarafından talep edilmesi halinde, sermaye piyasası araçlarını satın al-
mak isteyen tüm yatırımcılara ilişkin olarak hazırlanan liste ve satış sonuçları ile tablonun bir
örneğinin Kurula ya da borsaya gönderilmesi zorunludur.

(2) Sermaye piyasası araçlarını satın almak isteyen tüm yatırımcılara ilişkin olarak ha-
zırlanan liste hariç olmak üzere, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgi ve belgelerin
payların ilk halka arzında Kurulca talep edilmeksizin Kurula gönderilmesi zorunludur.

(3) Sermaye piyasası araçlarının satış süresinin sona ermesini izleyen on iş günü içinde
ihraççı veya halka arz eden ilan ve reklamların yayımlandığı yazılı basın araçlarının ilgili say-
faları ile görsel yayın kayıtlarının birer örneğini Kurula göndermekle yükümlüdür. Bu yüküm-
lülükler, yetkili kuruluş tarafından yerine getirilebilir.

(4) Payların ilk halka arzı ile pay dışındaki sermaye piyasası araçlarının halka arzında
yetkili kuruluşun, ihracın nihai tutarını, yatırımcı grupları bazında dağıtımı yapılan sermaye
piyasası araçlarının tutarı, oranı ve yatırımcı sayısı hakkındaki bilgileri de içerecek şekilde ha-
zırlanan dağıtım sonuçlarını, ek satış hakkı ile tahsisatın kaydırılması ile ilgili sonuçları ve
halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın
alan kişi ve kurumları, dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Ku-
rulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde açıklaması
zorunludur.

(5) Halka açık ortaklıklar tarafından yapılan sermaye artırımlarında, yetkili kuruluşun
ihracın nihai tutarını, halka arz edilen payların nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını
satın alan kişi ve kurumları, herhangi bir orana bağlı olmaksızın ortaklığın Kurulun ilgili dü-
zenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından ortaklık paylarını satın alan kişi ve kurumları,
satışın kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurulun özel durumların kamuya
açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde açıklaması zorunludur. Yetkili kuruluşun bu-
lunmaması durumunda, bu fıkrada yer alan yükümlülük ortaklık tarafından yerine getirilir.

(6) Payların ilk halka arzında ve halka açık ortaklıklar tarafından yapılan sermaye ar-
tırımlarında, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerinde tanım-
lanan ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan kişilerin yaptıkları pay alımlarının da bu maddede
belirtilen orana bağlı olmaksızın kamuya açıklanması zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sermaye Piyasası Araçlarının Satışına İlişkin Özellikli Durumlar ile

Halka Arzda Teşvikler ve Yetkili Kuruluşlara İlişkin Esaslar

Yeni pay alma hakkının kullanımı
MADDE 25 – (1) Halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarında birim pay ba-

şına yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı, ortaklığın yetkili organı tarafından belirlenir. Payların
piyasa fiyatının veya defter değerinin nominal değerinin üzerinde olması halinde Kurul, yeni
pay alma haklarının payların nominal değeri üzerinde belirlenecek bir fiyattan kullanılmasını
talep edebilir.
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Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin satışında halka açık ortaklıklarca
uygulanacak esaslar

MADDE 26 – (1) Halka açık ortaklıkların halka arz edilmeksizin gerçekleştirecekleri
sermaye artırımlarında, satış fiyatı Kurulun pay ihracına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde
belirlenir.

(2) Halka açık ortaklıkların pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz edil-
meksizin ihraç etmeleri durumunda, ilgili sermaye piyasası aracına ilişkin Kurul düzenleme-
lerinde aksine bir hüküm yoksa satış fiyatı piyasa koşulları, ortaklığın ve ortakların menfaati
ile ortaklığın içinde bulunduğu koşullar dikkate alınarak belirlenir.

Payların ilk ve ikincil halka arzında teşvikler
MADDE 27 – (1) Payların ilk ve ikincil halka arzlarında belirli yatırımcı gruplarına

nakdi ve/veya gayri nakdi teşviklerin sağlanmasına, teşvik ve uygulama esaslarının tam ve
doğru olarak, abartılmış ve yanıltıcı bilgileri içermeyecek şekilde izahnamede yer alması, söz
konusu teşviklerin ihraççı, halka arz eden, yetkili kuruluş ile bunların sermaye, yönetim, de-
netim ve benzeri şekillerde ilişkisi bulunan kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
koşuluyla Kurulca izin verilebilir. Ancak söz konusu teşviklerin, sağlıklı fiyat oluşumunu et-
kileyecek ve yatırımcıların yatırım kararlarını sağlıklı olarak ve serbestçe vermelerini engelle-
yecek ve bilinçli bir değerlendirme yapmalarını engelleyecek nitelikte olmaması zorunludur.

(2) Payların ilk ve ikincil halka arzlarında belirli yatırımcı gruplarına Kurulca uygun
görülmesi koşuluyla farklı fiyat uygulanarak satış yapılabilir. Bu durumda halka arz fiyatları
arasındaki fark yüzde yirmiyi aşamaz ve aynı yatırımcı grubu içerisinde farklı fiyat uygulanamaz.

(3) Payların ilk ve ikincil halka arzında belirli yatırımcı gruplarına farklı fiyat uygu-
lanmak suretiyle diğerlerine göre iskontolu satış yapılmak istenmesi ve ortakların mevcut pay-
larının da halka arz edilmesi durumunda, iskontolu olarak satılmak istenen paylar öncelikle
halka arz edenlerin sahip oldukları mevcut paylardan karşılanır.

(4) İskontolu olarak satılan payların sermaye artırımı suretiyle ihraç edilmiş olması du-
rumunda, iskonto uygulaması nedeniyle ortaklığın halka arzdan elde edilecek toplam fonda
meydana gelebilecek olası azalmanın tutarı hakkındaki bilgiye izahnamede yer vermesi zorun-
ludur.

(5) Payların ilk ve ikincil halka arzında yatırımcılara, ortaklık tarafından halka arzdan
toplanan fonun satış tamamlandıktan sonra azalması sonucunu verecek herhangi bir teşvik sağ-
lanamaz. Payların ihracına ilişkin Kurul düzenlemelerinde yer alan fiyat istikrarını sağlayıcı
işlemler ile payların ortaklık tarafından geri satın alınmasına ilişkin işlemler bu kapsamda de-
ğerlendirilmez.

Yetkili kuruluşlara ilişkin esaslar
MADDE 28 – (1) Sermaye piyasası araçlarının halka arzının, yetkili kuruluş veya bu

kuruluşlardan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilmesi esastır. Halka arz edilecek
sermaye piyasası araçlarının satışının ve bunlara ilişkin anapara, faiz ödemesi gibi benzeri yü-
kümlülüklerin halka arza aracılık eden yetkili kuruluş veya diğer yetkili kuruluşlar vasıtasıyla
yerine getirilmesi zorunludur. Bu Tebliğin 15 inci ve 17 nci maddelerinde yer alan hükümler
saklıdır.

(2) Halka arza aracılığın birden fazla yetkili kuruluş tarafından gerçekleştirilmesi du-
rumunda aracılık konsorsiyum sözleşmesinde, yetkili kuruluşlardan en az biri konsorsiyum li-
deri olarak belirlenir. Bu şekilde birden fazla konsorsiyum üyesinin eş lider olarak belirlenmesi
mümkündür. Konsorsiyum sözleşmesinde her bir eş liderin görev ve sorumlulukları açıkça be-
lirtilir. Konsorsiyum lideri konsorsiyumun sözleşmeye uygun şekilde yürütülmemesinden ku-
suruna ve durumun gereklerine göre zararlar kendisine yükletilebildiği ölçüde sorumludur.
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Konsorsiyum sözleşmesinde, izahnamenin lider ile eş liderler tarafından imzalanacağı, kon-
sorsiyum adına ve ayrıca yetki verilmiş olması kaydıyla ihraççı adına Kurul nezdindeki başvuru
işlemlerinin lider tarafından yürütüleceği açıkça belirtilir.

(3) Yetkili kuruluşlar, halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının satışını izahna-
mede belirtilen satış koşullarına ve ilgili mevzuattaki diğer kurallara uygun olarak gerçekleş-
tirmekle yükümlüdürler.

(4) Halka arz süreci devam ederken gelen talep tutarına ilişkin açıklama yapılamaz.
Konsorsiyum lideri veya eş liderler halka arz fiyatı ve üzerindeki fiyatlardan halka arza gelen
talep tutarını yanıltıcı olmamak şartıyla ancak halka arz süresinin bitimini takiben Kurulun
özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde açıklayabilir. Söz
konusu açıklama, halka arzda talepte bulunan tahsisat gruplarının seçilmiş bir kısmına ilişkin
olamaz. Yapılacak olan açıklamanın doğruluğundan konsorsiyum lideri veya eş liderler kusur-
larına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur.

(5) Halka arza aracılığın, tek bir yetkili kuruluş tarafından gerçekleştirilmesi halinde
bu kuruluş, bu Tebliğde konsorsiyum lideri için belirlenen görev ve sorumlulukları haizdir.

ALTINCI BÖLÜM
Son ve Geçici Hükümler

Halka arzlarda özellikli durumlar
MADDE 29 – (1) Kurulca uygun görülmesi halinde özelleştirme kapsamındaki ortak-

lıkların pay halka arzlarında, satışa ve ilana ilişkin süreler ile pay bedellerinin ödenme yön-
temlerinde bu Tebliğde belirtilenlerden farklı esaslar uygulanabilir.

Saklı tutulan hükümler
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında, münhasıran belli bir sermaye piyasası

aracına ilişkin Kurulun diğer düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.
(2) Bu Tebliğin yatırım ortaklıkları açısından uygulanmasında Kurulun ilgili düzenle-

meleri saklıdır.
Yeniden değerleme
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğde yer alan tutarların her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edi-

len yeniden değerleme katsayısı dikkate alınarak Kurulca yeniden belirlenmesi esastır. Bu du-
rumda yeniden belirlenmiş tutarlar Kurul Bülteni ile ilan edilir. Ancak Kurul tarafından bu Teb-
liğde yer alan tutarların yeniden değerlenmemesine karar verilebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 32 – (1) 3/4/2010 tarihli ve 27541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ser-

maye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII,
No: 66) yürürlükten kaldırılmıştır. Kurulun diğer düzenlemelerinde Sermaye Piyasası Araçla-
rının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 66)’ne yapılan
atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Mevcut başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurul Karar Organı

tarafından karara bağlanmamış başvurular, bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Vadeli
Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (2)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Eğitim gördüğü okulun Türkiye’deki lise, ön lisans, lisans veya yüksek lisans sevi-
yesinde olduğunu gösteren, YÖK veya Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitim Ataşeliği veya Ülkemizin
Dış temsilciliklerinden alınacak belge,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ İLE ALIM SATIMI YAPILACAK 2012 ÜRÜNÜ
ÜRETİCİ TÜTÜNLERİNE İLİŞKİN AÇIK ARTIRMA BAŞLANGIÇ

FİYATLARI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci
maddesinin (e) bendi ve 9 uncu maddesinin (B) fıkrası ile 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve 17 nci maddeleri uyarınca, 2012 yılında sözleşmeye
bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş
ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas teşkil edecek açık
artırma başlangıç fiyatlarını bölgeler ve neviler itibariyle aşağıdaki şekilde tespit etmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Baş-

kanı yürütür.
—— • ——

DÜZELTME

27/6/2013 tarihli ve 28690 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Fatih
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeli-
ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “birinci fıkrası”
ibaresi “birinci fıkrasının birinci paragrafı” olarak düzeltilmiştir.
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Resmî Gazete 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

VEK-340 VE VEK-60 TİPİ HAVA KOMPROSÖRLERİNİN PERİYODİK BAKIMLARININ 

YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızda mevcut Vek-340 ve Vek-60 tipi hava komprosörlerinin periyodik 

bakımlarının yapılması hizmeti. 

İhale kayıt numarası : 2013/ 82469 

1 - İdarenin  

a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus 

Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR  

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

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızda mevcut Vek-340 ve Vek-60 tipi hava 

komprosörlerinin periyodik bakımlarının yapılması 

hizmeti. Teklif cetveli ekinde verilen malzeme listesi 

teklife eklenecektir. Gerekirse değişimi yapılacak 

malzemeler için ekli listedeki fiyatlar geçerli olacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 15 takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 12/07/2013 Cuma günü saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 30,00 TL 

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

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 12/07/2013 Cuma günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

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

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

 5503/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlanması Hizmeti alımı 

işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/78966 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Mimarsinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No:27/ 

ERZİNCAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 446 223 95 00 0 446 223 91 67 

c) Elektronik posta adresi  : erzincanseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2013/2014 yılı Kampanya döneminde 

istihsal edilecek yaklaşık +- %20 toleranslı 24.550 Ton 

kristal şekerin, ambalajlama ünitesinde 50 Kg’lik torbalara 

konulup, torba ağzı dikilerek Şeker Ambarına teslim 

edilmesi hizmet işidir 

Çalışacak Personel: 12 Adet İşçi +- %20 Toleranslı 97 

Gün ( 1236 Yevmiye) 

b) Yapılacağı yer : Erzincan Şeker Fabrikası Kristal Şeker Ambalajlama 

Ünitesi 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzincan Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu 

b) İşin Süresi : 2013/2014 Kampanya Dönemi süresince (+- %20 

toleranslı 97 Gün) 

c) Tarihi ve saati : 09/07/2013 – 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:(İdari şartnamede belirtilmiştir.) 

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.1.2. İş deneyim belgesi: İhale konusu iş ve benzer işlere ait teklif edilen bedelin % 30 

undan az olmamak üzere tek sözleşmeye ait iş deneyim belgesi verilecektir. 

4.1.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede personel çalıştırmaya dayalı 

hizmet işleri kabul edilecektir. 

4.2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.3. İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 

KDV dahil 100,00.-TL. (Y.YÜZ.TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanının 

satın alınması zorunludur. 

5 - Teklifler, 09.07.2013 saat 14.00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası – Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir.. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KIRKBEŞ) 

takvim günü olmalıdır. 

9 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

10 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 5315/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Tunçbilek Termik Santralı 4. Ünite kazanı luvvo öncesi ve luvo sonrası bacagazı 

kanallarının bakımı ve onarımı Hizmet Alımı İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2013/82131 

Dosya No : TDB-DT-2013/07-HİZ-2611 

1 - İdarenin 

a) Adı : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 

Çankaya/ANKARA 

c) Telefon numarası : 0312 212 69 00-2318  

d) Faks numarası : 0312 212 17 48 

d) Elektronik posta adresi   

2 - İhale konusu malın adı, 

     niteliği, türü ve miktarı : Tunçbilek Termik Santralı 4. Ünite kazanı luvvo 

öncesi ve luvo sonrası bacagazı kanallarının bakımı 

ve onarımı Hizmet Alımı İşi 

3 - İhale konusu işin 

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer : Tunçbilek Termik Santralı 

b) Teslim tarihi/işin süresi : Toplam iş süresi 120 (yüzyirmi) gündür. İşin 

süresine ilişkin diğer şartlar Teknik Şartnamede 

belirtilmiştir. 

4 - İhale ile ilgili bilgiler 

a) İhalenin ait olduğu mevzuat : Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin 

(g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet 

Alımları Hakkındaki Yönetmeliğin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

b) İhale usulü : Açık ihale usulü 

c) İhale dokümanı bedeli  : 236,00,-TL (KDV dahil) 

ç) Dokümanın görülebileceği ve  

   satın alınabileceği yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı Kat: 13 Oda 

No:19 Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 

Çankaya/ANKARA 

d) Son teklif verme tarih ve saati : 15.07.2013 Pazartesi günü, saat: 14:00 

e) Tekliflerin verileceği yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı Zemin Kat C Blok 

Oda No:C1 Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 

Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

f) Tekliflerin açılacağı yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Zemin Kat C Blok Oda No:C3 Nasuh Akar Mah. 

Türkocağı Cad. No:2 Çankaya/ANKARA 

g) Tekliflerin açılış tarihi ve saati : 15.07.2013 Pazartesi günü, saat: 14:00 

h) İhale dokümanına ulaşılabilecek  

     internet adresi : www.euas.gov.tr  5576/1-1 
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IRGAT VİNÇ SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İKN: 2013/81782 

1 adet ırgat vinç (elektrikli, halatlı yatay tip) alımı ve işletmemiz ambarına teslimi işi açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : P.K.9  17400-ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 – 286 4353375 

c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; 1 adet ırgat vinç 

(elektrikli, halatlı yatay tip) alımı ve işletmemiz 

ambarına teslimi işi. 

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE  

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 takvim 

gününde teslim edilecektir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 16/07/2013 - 14.00 

4 - İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 20,00 TL bedel karşılığı satın 

almaları zorunludur. İhale dokümanı idaremizden satın alınabileceği gibi aynı zamanda İşletme 

Müdürlüğümüzün Halk Bankası Çan Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 

0000 04 hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekontun, talebinizi belirten üst 

yazı ekinde 0 286 435 33 75 no’lu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilmek kaydıyla kargo yolu ile 

ödemeli bir şekilde gönderilebilir.  

5 - Teklifler 16/07/2013 Salı günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

6 - İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 5445/1-1 
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299.000 TON MUHTELİF ATIK VE İŞLETME MALZEMELERİNİN GÖSTERİLDİĞİ 

YERLERE TAŞINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

“2013/2014 kampanya döneminde Fabrikamız meydan tesislerinde kamyon ve iş 

makinesi ile malzeme taşıma işi” hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/82493 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Afyonkarahisar Konya karayolu 22.Km. 

Afyonkarahisar 

b) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 – 0 272 248 34 87 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız meydan tesislerinde tahmini 299.000 ton 

muhtelif atık ve işletme malzemelerinin gösterildiği 

yerlere taşınması işidir. 

b) Yapılacağı yer : Fabrikamız meydan tesisleri 

c) İşin süresi : 115 (Yüzonbeş) Takvim Günü (± 20 toleranslı) 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 16.07.2013 Salı günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4. 1- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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 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 en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. 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.  

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5504/1-1 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 890 ADET SİYAH-BEYAZ-

YAZICI, 100 ADET RENKLİ YAZICI VE 775 ADET TARAYICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İçişleri bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 890 adet siyah-beyaz yazıcı, 100 

adet renkli yazıcı ve 775 adet tarayıcı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

 

MALZEMENİN CİNSİ ADET 

İHALE EVRAK 

BEDELİ 

SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

SİYAH-BEYAZ YAZICI 1. Kısım 890 130 08/07/2013 

RENKLİ YAZICI 2. Kısım 100 130 08/07/2013 

TARAYICI 3. Kısım 775 130 08/07/2013 

Not: Malzemenin tamamı için ihale evrak bedeli 140 TL dir. 

 

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 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, 08.07.2013 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 Kısım - 1, Kısım - 2 ve Kısım - 3 malzeme listelerinde 

belirtilen matbaalardan her biri için ayrı ayrı kısmı teklif verilebilecektir. 

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. 

 5519/1-1 
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İMALATI YAPILACAK DE36000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE  

“20 ADET BODEN YAĞLAMA SİSTEMİ VE MONTAJI” SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/83977 

1) İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2) İhale konusu malın adı ve miktarı: 20 Adet Boden Yağlama Sistemi ve Montajı 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

3) Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 16.07.2013 günü, saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4) İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden KDV. Dahil. 100,-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. 5558/1/1-1 

————— 

ÇEŞİTLİ TİP LOKOMOTİF VE VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE  

AKS VE CER DİŞLİSİ SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2013/84020 

1) İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2) İhale konusu malın adı ve miktarı: 1-) 100 adet vagon ham aksı 

 2-) 20 adet yarı işlenmiş aks 

 3-) 20 adet cer dişlisi 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

3) Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 17.07.2013 günü, saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4) İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden KDV Dahil 100,-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. 5558/2/1-1 
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İKİ DİNGİLLİ VAGON TEKERLEK TAKIMINDA KULLANILMAK ÜZERE 600 ADET  

ÇAP 1000 MM MONOBLOK GÖVDE SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/84025 

1) İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2) İhale konusu malın adı ve miktarı: 600 adet çap 1000 mm monoblok gövde 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

3) Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 17.07.2013 günü, saat 15.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4) İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden KDV Dahil 100,-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. 5558/3/1-1 

————— 

MT 5700 TİPİ RAYOTOBÜSÜ TEKERLEK TAKIMINDA KULLANILMAK ÜZERE 

100 ADET ÇAP 920 MM MONOBLOK GÖVDE SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2013/84030 

1) İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2) İhale konusu malın adı ve miktarı: 100 adet çap 920 mm monoblok gövde 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

3) Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 17.07.2013 günü, saat 16.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4) İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden KDV Dahil 100,-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. 5558/4/1-1 
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SON YANMA IZGARASI ÜSTÜ EKRAN MUHAFAZA SACI SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Termik Santral İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan 200 adet Son Yanma Izgarası Üstü Ekran 

Muhafaza Saclarının G-X 40CrSi13 malzemesinden ve DIN 1.4729 standartlarına göre imalatı ve 

teslim işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/81146 

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 : 200 adet Son Yanma Izgarası Üstü Ekran Muhafaza 

Sacları 

b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarına teslim edilecektir. 

c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı gün dahil 90 (Doksan) takvim 

günü içerisinde teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve Saati : 18/07/2013 - 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, 18/07/2013, Saat 14.00.’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme 

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

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi 

hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 5437/1-1 

—— • —— 

YÜK VAGONLARININ TABAN VE KAPAK SACLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/81785 

1 - İdarenin :  

a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı adı : TCDD. 4 Bölge Cer Müdürlüğüne bağlı Demirdağ 

Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürlüğünde bulunan 

Fals tipi Cevher vagonların toplam 4.000 m2 taban ve 

kapak saclarının değiştirilmesi için hizmet satın alınması 

işi. 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Tarih ve Saati : 09/07/2013 Saat : 10:00 
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4 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir.  

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 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. 5540/1-1 

—— • —— 

14 KALEM SAC VE PROFİL MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 14 Kalem Sac ve Profil Malzemesi %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale 

Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait ihale dokümanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı - RİZE adresinden 50,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.07.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife açıktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 5538/1-1 

—— • —— 

YATIRIMCILARA DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

İdaremizce, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait Taksim Otelcilik A.Ş.’de bulunan 

%31,425 oranındaki iştirak hissesinin Satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen; 18/06/2013 

tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve son teklif verme tarihi 02/10/2013 

olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu iştirak hissesine ilişkin İlan Metninin 5. Maddesi ve İhale Şartnamesinin ilgili 

hükümlerine istinaden bahse konu iştirak hissesinin ihalesi iptal edilmiştir.  

 5567/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK KARADON YENİ SERVİS KUYUSU VİNÇLERİ BAKIM VE 

DESTEK HİZMETİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale konusu isin nev'i 

a) Niteliği ve türü : Bakım ve destek hizmeti 

b) Yapılacağı yer : Karadon müessesesi yeni servis kuyusu hizmet 

sahası 

c) Hizmet süresi : 2 yıl 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 24.07.2013 Çarşamba saat 15.00 

c) Dosya ismi . Karadon Yeni Servis Kuyusu Vinçleri Bakım ve 

Destek Hizmeti 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İmalatçı CITIC HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. (ÇİN) firmasından alınacak servis 

hizmeti vermeye yetkili olduklarına dair belge, 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı 

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

8 - Teklifler 24.07.2013 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No. 2 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - 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 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 5559/1-1 
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KADAVRA ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Kadavra Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 

4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname 

eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/80955 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

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

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı Kadavra 

 1- Whole Arm 8 adet 

 2- Shoulder With Arm 8 adet 

 3- Foot 8 adet 

 4- Torso With İnternals İnt Act 8 adet 

 5- Pelvis To Toe Tip 8 adet 

 6- Cephalus With Cervical Spine 8 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 02.07.2013 Salı günü saat 15.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya 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, 

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; 

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, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.3.1. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

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

görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, 02.07.2013 Salı günü saat 15.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

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

Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-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. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 5554/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1. VE 2. ÜNİTELER BUHAR TÜRBİNLERİNİN Y.B. O.B. 

KISIMLARI, TÜRBİN BUHAR GİRİŞ VE ÇIKIŞ BORULARI VE TÜRBİN BUHAR 

GİRİŞ KONTROL VALFLERİNİN, TÜRBİN GÖVDE ISITMA VE VALF ISITMA 

HATLARININ SÖKÜLEBİLİR YASTIK TİP İZOLASYONLA 

KAPLANMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

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

1. ve 2.üniteler buhar türbinlerinin Y.B. O.B.kısımları, türbin buhar giriş ve çıkış boruları 

ve türbin buhar giriş kontrol valflerinin, türbin gövde ısıtma ve valf ısıtma hatlarının sökülebilir 

yastık tip izolasyonla kaplanması hizmeti açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin 

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

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83 - 612 84 49 - 613 26 27 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1. ve 2.üniteler buhar türbinlerinin Y.B. O.B. kısımları, 

türbin buhar giriş ve çıkış boruları ve türbin buhar giriş 

kontrol valflerinin, türbin gövde ısıtma ve valf ısıtma 

hatlarının sökülebilir yastık tip izolasyonla kaplanması 

hizmet alımı 1 Adet 

b) Yapılacağı Yer : Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Teknik şartnamede belirtilen işler, 1. ve 2. ünitelerin 

revizyon nedeniyle devre harici olacağı zaman diliminde 

yapılacaktır. Her ünitenin türbin revizyonu 

başlangıcında YÜKLENİCİ tarafından izolasyonların 

demontajı yapılacak ve türbin revizyonunun sonunda, 

revizyon çalışmalarını aksatmayacak biçimde 

YÜKLENİCİ tarafından Türbin izolasyonlarının montajı 

yapılacaktır. Revizyon öncesinde veya esnasında gerekli 

ölçümler alınarak gerekli malzeme, ekip/ekipman 

hazırlanmalıdır. 

1. ünite için planlanan revizyon tarihi başlangıcı 01 Eylül 2013, 

2. ünite için planlanan revizyon tarihi başlangıcı ise 01 Aralık 2013'tür. 

İşin süresi her ünite için; 

Ünitenin devre harici olmasını müteakip soğuma sağlandıktan sonra SEAŞ’ın onay 

verdiği tarih itibariyle tüm izolasyonların sökümü için 5 takvim günü, 

Türbin revizyonunun tamamlanmasını müteakip SEAŞ’ın onay verdiği tarih itibariyle tüm 

izolasyonların montajı için 20 takvim günü’dür. 

İş başlangıç tarihleri, ünitelerin revizyon başlangıç tarihlerinde değişiklik olması halinde, 

yeniden düzenlenir. 

d) Dos. No : 30.5 SEAS 13/75          2013/77620 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

İhale Salonu. 
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b) Tarihi ve Saati : 15.07.2013 Pazartesi günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve ¨ 75,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı 

hariç ¨ 75,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

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 göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler 15.07.2013 Pazartesi günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve 

Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - 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 ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

8.1. Bu ihale kısmi ve alternatif teklife kapalıdır. 

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - TEKLİFÇİLER kullanılacak malzemelerin teknik özelliklerini ayrıntılı olarak tanıtan 

kitap, katalog, broşür, cd, vs. gibi tanıtıcı belge yada belgeler ile izolasyon işleminin nasıl ve ne 

şekilde yapılacağı ve izolasyonun test ve kontrollerinin yapılma yöntemini açıklayan ayrıntılı 

bilgileri sunacaklardır. 

10 - TEKLİFÇİLER yastık tip izolasyonda kullanılacak izolasyon malzemeleri ve 

kumaşların numuneleri ile bu malzemeler kullanılarak hazırlanmış, her bir kat izolasyon için ayrı 

yastık numunesini teklifle birlikte vereceklerdir. Numuneleri vermeyen firmanın teklifi geçersiz 

sayılacaktır. Numunesi komisyon tarafından yetersiz görülen firmanın teklifi geçersiz sayılacaktır. 

11 - TEKLİFÇİLER, son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel 

sektörde yaptığı, ve kusursuz kabul edilmiş, buhar türbininin sökülebilir yastık tip izolasyonla 

kaplanması işini kusursuz yaptıklarına dair ve teklif bedelinin % 25 oranından az olmamak üzere 

iş bitirme belgelerini teklifleriyle birlikte vereceklerdir. 

- Benzer İş: Gaz türbininin sökülebilir yastık tip izolasyonla kaplanması işi veya ihale 

konusu iş. 

12 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu hizmet alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. 5480/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Antalya-Varsak Sanayi Çalışanları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 

Başkanlığından:  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Antalya-Varsak Sanayi Çalışanları Küçük 

Sanayi Sitesi altyapı yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Emek Mah. Yeşilırmak Cad. (Işık Cad.) 2169 Sok. 

Şahin Menet Apt. No: 4 K: 3 D: 10 Kepez ANTALYA 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Antalya-Varsak Sanayi Çalışanları KSS’ ye ait yol 

(tretuvar), açık çalışma sahası, atıksu ve YG-AG 

elektrik şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı 

yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Kepez/ANTALYA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır 

e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile) : 1.414.000.-TL 

f) Geçici teminatı : 98.980.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 16/07/2013 - Saat: 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 28 Haziran 2013 – Sayı : 28691 

 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten 

sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasında veya Antalya-

Varsak Sanayi Çalışanları KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının Emek Mah. Yeşilırmak Cad. (Işık 

Cad.) 2169 Sok. Şahin Menet Apt. No: 4 K: 3 D: 10 Kepez ANTALYA adreslerinde görülebilir 

veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

10- Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 5441/2-2 
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HAVA EMİŞ ASPRATÖRÜ İLE HAVA KANALLARI YAPTIRILACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Ambarlı Fuel-Oil Doğal Gaz Kom. 

Çev. Sant. İşl. Müdürlüğünden:  

10 ADET HAVA EMİŞ ASPRATÖRÜ İLE HAVA KANALLARI yapımı işi 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/80441 

1 - İdarenin 

a) Adresi : AMBARLI MAH DOLUM TESİSLERİ YOLU 

MEVKİİ 34315 AMBARLI AVCILAR/İSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 2128759100 - 2128759113 

c) Elektronik posta adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının  

   görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  

2 - İhale konusu yapım işinin  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı 

bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları 

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 

idari şartnameden ulaşılabilir.  

b) Yapılacağı yer : EÜAŞ Ambarlı Fuel-Oil Doğal Gaz K.Ç. Santralı 

İşletme Müdürlüğü  

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (Kırbeş) takvim günüdür.  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : PK. Avcılar/İSTANBUL 

b) Tarihi ve saati : 18.07.2013 - 15:00 

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 ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.  

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya 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 İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi.  

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
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4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı 

alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  

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

kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 

gösteren belgeler.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 

mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

(C) II. GRUP: ISITMA- SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME 

TESİSATI İŞLERİ 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 

MAKİNE MUHENDİSLİĞİ MEZUNİYET BELGESİ VEYA DİPLOMASI BENZER 

İŞLERE DENK KABUL EDİLECEKTİR. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğal gaz Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın 

alınabilir.  

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 40 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 60 

TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıfbank avcılar Çarşı Şübesi 

TR950001500158007296939341 nolu 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 teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 

üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Ambarlı Fuel-Oil Doğal Gaz K.Ç.Santralı 

İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir.  
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9 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde 

verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu 

ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Diğer hususlar: 

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 5501/1-1 

—— • —— 

İHTİYAÇ FAZLASI ÖLÜ STOK MALZEMELER PİYASAYA SATILACAKTIR 

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K. Ç. Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İşletmemizde bulunan muhtelif, ihtiyaç fazlası (ölü Stok) malzemelerin kapalı zarf teklif 

alma usulü ile satışları yapılacaktır. 

1 - İdarenin :   

a) Adresi : P.K. 47 34315 Avcılar/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks No : Tel : (0212) 875 91 00 (8 Hat)  

  Faks : (0212) 875 91 10-13 

2 - Satış Konusu Malzemenin: 

a) Niteliği : İhtiyaç fazlası (Ölü Stok Malzeme Satışı ) 

b) Türü ve miktarı : Kesici havalı tip (Brown boveri) 33 adet, Bakır alaşımlı 

muhtelif kablo 30.000,00 Kg, Alaşımlı Çıplak bakır 500 

Kg, Sarı (prinç malzeme) 250 Kg, Muhtelif yedek 

malzeme 317 Kalem, Krom (11 Kalem) 21.615 Kg, 

Soğutma Suyu Pompası 2 adet, Kazan Besleme Pompası 

4 adet, Arıtma Ünitesi Malzemeleri 311 Kalem. 

Muhtelif tank 6 adet. 

c) Dosya No  : AMB. STŞ 2013-03 

ç) Şartname Bedeli : 100.-TL 

d) Teslim alınacak yer : EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

3 - İhalenin:  

a)Yapılacağı Yer : EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme 

Müdürlüğü  

b) Tarihi ve Saati  : 15/07/2013 Pazartesi günü – Saat 14:00’te  

4 - İhale dokümanı şartname EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme 

Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 100.-TL karşılığı 

aynı adresten temin edilebileceği gibi şartname bedeli İşletmemiz Vakıfbank Avcılar Çarşı Şb. 

TR 95000 1500 158007 296939 341 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte 

yapılacak yazılı başvuruya istinaden, gönderim bedeli alıcıya ait olmak şartıyla İhale 

Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

alması zorunludur. 

5 - İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 15/ 07/ 2013 Pazartesi günü; saat 11: 45’e kadar 

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine 

verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmelerden EÜAŞ 

sorumlu değildir. 

6 - Bu ihale EÜAŞ ın “Malzeme Taşıt-İş makineleri Değerlendirme ve satış Yönetmeliği” 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 5502/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve 

Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince 

yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

Birimi Unvanı Bölüm Der Adet Aranan Nitelikler 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fak. 

Doç. Dr. (1) İşletme 1 1 İşletme bölümü üretim 

yönetimi ve pazarlama bilim 

dalından doktoralı olmak, 

elektronik ticaret alanında 

araştırma çalışmaları ve 

yayınları bulunmak. 

 

1) Eğitim-öğretim %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazetede 

yayınlanan yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen 

yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.  

2) Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı 

olmak. 

3) Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak. 

 5493/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Nun Sağlık ve Eğitim Vakfı 

VAKFEDENLER: Mehmet Diyaeddin Serin, Gita Serin 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Yalova 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Yalova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/05/2013 tarih ve E.2013/31, K.2013/331 

sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Yurt içinde ve dışında eğitim ve sağlık sorunları olan insanlara yardım 

etmek, eğitim, bilim, sosyal, kültür ve sağlık alanlarında hizmetlerde bulunmak için çalışmalar 

yapmak, gençlerin ve her yaş grubundan insanların eğitim ve sağlık imkânlarından yararlanmasını 

sağlamaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 75.000.-(yetmişbeşbin) TL nakit 

YÖNETİM KURULU: Hüseyin Serin, Bilge Aydın, Mehmet Aygün. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyetin 

uygun göreceği bir başka hayır kurumuna devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5481/1-1 

—— • —— 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

21.06.2013 tarih ve 28684 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan öğretim üyesi alım ilanında 

yayınlanmış olan Açıklamalar kısmının 46. Maddesinde yer alan Doktorasını Gıda 

“Mühendisliğinde” yapmış olmak. ibaresi sehven yazılmış olup, Doktorasını Gıda “Bilimlerinde” 

yapmış olmak. Şeklinde düzeltilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 5555/1-1 
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Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde 

yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR: 

PROFESÖRLER 

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2(iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, 

başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 

6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları 

gerekmektedir.  

DOÇENTLER 

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2(iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik 

belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.  

YARDIMCI DOÇENTLER 

Yardımcı doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim 

dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. Maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava 

girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2(iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, 

lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 

(altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları 

gerekmektedir. 
 

Fakülte Bölüm 

Kadro Ünvanı 

ve Sayısı Açıklama 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Sosyoloji Yrd. Doç. Dr. - İktisat Sosyolojisi ve İletişim Sosyolojisi 

konularında uzmanlaşmış -Proje geliştirme 

ve yürütme konularında deneyimli 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Sosyoloji Yrd. Doç. Dr. - Toplumsal Cinsiyet 

- Nicel-Nitel Araştırma Yöntemleri 

konularında uzmanlaşmış 

 5520/1-1 

—— • —— 
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

19.06.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Üniversitemize ait Öğretim Üyesi 

İlanında Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doçent Kadrosu ile Karacabey Meslek 

Yüksek Okulu Süt ve Süt Ürünleri Programı Profesör kadro ilanı sehven yanlış yapılmış olup, söz 

konusu ilanın düzeltilmiş şekli aşağıda belirtilmiştir. 
 

Birim 

Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Ünvanı K.D. Ad. Açıklama 

Ziraat 

Fakültesi 

Tarla 

Bitkileri 

Doçent 1 1 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

Yetiştiriciliği dalında uzman. 

Karacabey 

Meslek 

Yüksekokulu 

Gıda İşleme Profesör 1 1 Besin Hijyeni Teknolojisi. 

 5539/1-1 
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

25.ve 26., maddeleri  ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 

yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz, Profesör 

ve Doçent kadrolarına tam gün statüde öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuru Şartları: 

* Doçent kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, Doçentlik 

Belgelerinin fotokopisi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile 

Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir. 

- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların 

yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova 

Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul 

edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları 

sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul 

edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. 

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) 

çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek 

ibraz edeceklerdir. 

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir. 

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi 

içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet 

sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak yapılacaktır. 

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate 

alınmayacaktır. 

DUYURULUR. 

Rektörlük:  0 322 338 62 85 dahili 104 

0 322 338 60 84, 85   dahili 2331-2333/ 104 

0 322 338 60 84, 85   dahili  2304 

 

BİRİMİ 

BÖLÜM/ANABİLİM 

DALI/PROGRAM ÜNVANI DERECESİ SAYISI 

Ceyhan Mühendislik 

Fakültesi Jeodezi Doçent 1 1 

Fen-Edebiyat Fakültesi Uygulamalı İstatistik Doçent 1 1 

Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme Doçent 1 1 

    

3 

 5452/1-1 
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Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

26.ve 23.maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz Öğretim Üyesi 

(Profesör ve Yardımcı Doçent kadrosuna) alınacaktır.  

Başvuru Şartları: 

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, 

onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile onaylı yabancı dil belgesi (belgelerin 

asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması 

gerekmektedir.  

* Yardımcı Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, 

özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile onaylı yabancı dil belgesi 

(belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına başvuruda 

bulunulması gerekmektedir.  

* Yardımcı Doçent adayları için 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. 

bendi gereğince ayrıca Üniversitemize başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden 

yabancı dil sınavı yapılacaktır. 

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan 

denklik belgesi.  

• Üniversitemizde İngilizce eğitim yapılacağından; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 

28 06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğinin 7'inci maddesinin 

3'üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması 

gerekmektedir.  

• Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir 

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) 

çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek 

ibraz edeceklerdir 

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün, mesai bitimidir. Adaylar 

başvuru formunu web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden alarak başvuracaklardır. 

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate 

alınmayacaktır. 

DUYURULUR. 

Rektörlük:0 322 455 00 00 

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

Birimi Bölümü 

Kadro 

Ünvanı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Sayısı Niteliği 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Maden ve 

Cevher 

Hazırlama 

Mühendisliği 

Profesör 1 1 

Maden İşletmesi alanında 

Doçentliğini almış olmak 

ve Maden İşletmesi 

alanında çalışmaları 

bulunmak.  

Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık 
Yard. 

Doçent 
3 1 

Mimarlık Bölümü Lisans 

Bölümü mezunu ve 

Mimarlık Bölümünde 

doktora yapmış olmak.  
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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 Güzel Sanatlar Fakültesi Moda 

ve Tekstil Tasarımı Bölümü’ne öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam 

zamanlıdır. Doçent 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 Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik 

belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 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 

Anasanat 

Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

GÜZEL 

SANATLAR 

FAKÜLTESİ 

Moda ve 

Tekstil 

Tasarımı 

Moda ve 

Tekstil 

Tasarımı 

Doç. 1 

Doçentliği Görüntü Sanatları 

Anasanat Dalı alanında almış olmak, 

Moda İllüstrasyonu, Fotoğrafçılığı ve 

Sahne Kostümü Tasarımı alanlarında 

çalışmaları bulunmak, yüksek lisans 

ile doktora tezleri yönetmiş olmak. 

 5515/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Nadir Güllü Sosyal, Kültür, Eğitim ve Dayanışma Vakfı 

VAKFEDENLER: Muharrem Nadir GÜLLÜ, Ömer GÜLLÜ, Hatice Ebru ABANOZ, 

Tuğba SÜRMELİ, Murat GÜLLÜ 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Gaziosmanpaşa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/05/2013 tarih ve E: 2012/402 K: 

2013/189 

VAKFIN AMACI: Sosyal, Kültür, Eğitim turizm ve sanat alanlarında sosyal dayanışma 

çerçevesinde sosyal sorumluluk üstlenmek suretiyle ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara bağış ve 

yardımlarda bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (Yüz bin Türk Lirası) 

YÖNETİM KURULU: Muharrem Nadir Güllü, Ömer Güllü, Hatice Ebru Abanoz,  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden 

artan mal ve hakları mütevelli heyetin üye tam sayısının üçte ikisinin onayı ve mahkeme 

tarafından verilecek karar ile Türk Kızılay’ına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 5512/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Varlık Mahallesi, 7564 adanın doğusundaki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 5513/1-1 

————— 
Yenimahalle ilçesi 42923 ada 1 parselin kuzeyinde ve 42065-42066 adalar batısında kalan 

imar yolunun kapatılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Belediyemiz İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 5514/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI
1038 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine

İlişkin Karar
1039 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar

İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliği
— Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret

İzinlerine Dair Yönetmelik
— Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hacettepe Üniversitesi Erken Çocukluk Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— İstanbul Medipol Üniversitesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Üniversitesi Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/28)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/30)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/31)
— Van’da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem

Desteği Ödenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2011/60)’nin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/33)

— Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
— Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 5)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
— Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)
— Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 28)
— Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2012 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık

Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ

DÜZELTME: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

NOT: 27/6/2013 tarihli ve 28690 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Milletlerarası Andlaşmalar ile
Milletlerarası Sözleşme yayımlanmıştır.

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




