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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             22 Ekim 2013
       69471265-305-8997

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Priştine Uluslararası Havalimanı’nın açılış törenine katılmak ve görüşmelerde bulun-
mak üzere; 23 Ekim 2013 tarihinde Kosova Cumhuriyeti’ne gideceğimden, dönüşüme kadar
Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

                                        —————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  22 Ekim 2013
      68244839-140.02-12-599

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 22/10/2013 tarihli ve 69471265-305-8997 sayılı yazınız.

Priştine Uluslararası Havalimanı’nın açılış törenine katılmak ve görüşmelerde bulun-
mak üzere, 23 Ekim 2013 tarihinde Kosova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Recep
Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın
vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

23 Ekim 2013
ÇARŞAMBA

Sayı : 28800



BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            22 Ekim 2013
       69471265-305-8998

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
            Priştine Uluslararası Havalimanı’nın açılış törenine katılmak ve görüşmelerde bulun-
mak üzere; 23 Ekim 2013 tarihinde Kosova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı
Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  22 Ekim 2013
     68244839-140.03-280-600

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ : 22/10/2013 tarihli ve 69471265-305-8998 sayılı yazınız.
            Priştine Uluslararası Havalimanı’nın açılış törenine katılmak ve görüşmelerde bulun-
mak üzere, 23 Ekim 2013 tarihinde Kosova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı
Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            22 Ekim 2013
       69471265-305-8999

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
            Priştine Uluslararası Havalimanı’nın açılış törenine katılmak ve görüşmelerde bulun-
mak üzere; 23 Ekim 2013 tarihinde Kosova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve
Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  22 Ekim 2013
     68244839-140.03-281-601

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ : 22/10/2013 tarihli ve 69471265-305-8999 sayılı yazınız.
            Priştine Uluslararası Havalimanı’nın açılış törenine katılmak ve görüşmelerde bulun-
mak üzere, 23 Ekim 2013 tarihinde Kosova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve
Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            22 Ekim 2013
       69471265-305-9000

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Priştine Uluslararası Havalimanı’nın açılış törenine katılmak ve görüşmelerde bulun-
mak üzere; 23 Ekim 2013 tarihinde Kosova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sağlık Bakanı
Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  22 Ekim 2013
     68244839-140.03-282-602

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 22/10/2013 tarihli ve 69471265-305-9000 sayılı yazınız.
            Priştine Uluslararası Havalimanı’nın açılış törenine katılmak ve görüşmelerde bulun-
mak üzere, 23 Ekim 2013 tarihinde Kosova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sağlık Bakanı
Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            22 Ekim 2013
       69471265-305-9001

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Priştine Uluslararası Havalimanı’nın açılış törenine katılmak ve görüşmelerde bulun-
mak üzere; 23 Ekim 2013 tarihinde Kosova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  22 Ekim 2013
     68244839-140.03-283-603

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 22/10/2013 tarihli ve 69471265-305-9001 sayılı yazınız.
            Priştine Uluslararası Havalimanı’nın açılış törenine katılmak ve görüşmelerde bulun-
mak üzere, 23 Ekim 2013 tarihinde Kosova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2013/683

1 – Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Ku-

rulu Üyeliğine (Hazine) Sadettin PARMAKSIZ’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

22/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Ali BABACAN

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/685

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Mustafa GÜR’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun

2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

22/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Faruk ÇELİK

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/686

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Denizli Çevre ve Şehir-

cilik İl Müdürlüğüne İbrahim ÖZSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B, 71 ve

76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

22/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Erdoğan BAYRAKTAR

                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/687

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Ordu Çevre ve Şehircilik

İl Müdürlüğüne Hüseyin ÖZTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

22/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Erdoğan BAYRAKTAR

                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/688

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Çorum Çevre ve Şehir-

cilik İl Müdürlüğüne Seyitahmet SANCAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı

maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

22/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Erdoğan BAYRAKTAR

                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/689

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet UÇAR’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince

uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

22/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/690

1 – Açık bulunan Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu

Üyeliğine, Dr. Sadık KÜÇÜKGÜNAY’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince

uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

22/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/691

1 – Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Erol AKYÜZ’ün başka bir göreve atanmak üzere

bu görevden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Kalkınma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/692

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Musa CEYLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.

22/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Cevdet YILMAZ

                Başbakan                                      Kalkınma Bakanı
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Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/694
1 – Manisa Defterdarı Abdullah KIRIM’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevin-

den alınması,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Manisa Defter-

darlığına Muharrem ÖZDEMİR’in atanması,
657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi

gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22/10/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/695
1 – Kocaeli Defterdarı Süleyman DAL’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden

alınması,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kocaeli Defter-

darlığına Mustafa İLHAN’ın atanması,
657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince

uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22/10/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/696
1 – Kilis Defterdarı Bayram YILDIZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden

alınması,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kilis Defter-

darlığına Osmaniye Defterdarı Tahir GÖK’ün atanması,
657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince

uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22/10/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                         Maliye Bakanı
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Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/697

1 – 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli;

- Antalya Defterdarlığına Mersin Defterdarı Veli TUNÇEZ’in,

- Mersin Defterdarlığına Adana Defterdarı Tamer UTKUCU’nun,

- Adana Defterdarlığına Bursa Defterdarı Metin OTAK’ın,

- Bursa Defterdarlığına Antalya Defterdarı Hidayet MAT’ın,

- Denizli Defterdarlığına Özgür ÇELİK’in,

- İzmir Defterdarlığına Ali İhsan ÖRÜCÜ’nün,

- Osmaniye Defterdarlığına Siirt Defterdarı Niyazi ÖZKAYA’nın

- Siirt Defterdarlığına Meral DÖNMEZ’in,

- Kahramanmaraş Defterdarlığına Van Defterdarı Yücel ÖZ’ün,

- Van Defterdarlığına Iğdır Defterdarı Mehmet DURUSOY’un,

- Iğdır Defterdarlığına Durak SERCAN’ın,

- Malatya Defterdarlığına Murat YİĞİTER’in,

- Tokat Defterdarlığına Diyarbakır Defterdarı Musa AVCU’nun,

- Diyarbakır Defterdarlığına Batman Defterdarı Hasan KOCA’nın,

- Batman Defterdarlığına Mecit ÖZDEMİR’in,

- Karaman Defterdarlığına Bingöl Defterdarı İhsan MİNTAŞ’ın,

- Bingöl Defterdarlığına Özgür YILMAZ’ın,

- Sivas Defterdarlığına Hakkari Defterdarı Mehmet YAZAR’ın,

- Hakkari Defterdarlığına Ali YILDIRIM’ın,

- Şanlıurfa Defterdarlığına Ağrı Defterdarı Ali Osman KARAKÖSE’nin,

- Ağrı Defterdarlığına Nazım KAYA’nın,

- Kars Defterdarlığına Hüseyin SAVAN’ın,

- Konya Defterdarlığına Erzurum Defterdarı Ali TONGÜL’ün,

- Erzurum Defterdarlığına Kırşehir Defterdarı İsmet TAPAR’ın,

- Kırşehir Defterdarlığına Bitlis Defterdarı Yusuf BALCI’nın,

- Bitlis Defterdarlığına Mehmet ÇOBAN’ın,

atanmaları 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci

maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK

                Başbakan                                         Maliye Bakanı

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                 23 Ekim 2013 – Sayı : 28800

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8



Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/698
1 – Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu

Üyeliğine, Müh. Alb. Ragıp Ufuk FIRAT’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
menin 6 ve 8’inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
22/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            İsmet YILMAZ
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/708
1 – Bu Kararnamede kimliği yazılı 1 (Bir) Askeri Hakim Subayın hizasında belirtilen

görev yerine atanması 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16’ncı maddesi gereğince uygun
görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
22/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            İsmet YILMAZ
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

Dz.K.K.As.Mahkeme As.Hakim/ANKARA, As.Hak.Yzb., Hüsnü ERCAN, Manisa,
2004-0022, 30/8/2012, As.Yük.İda.Mah.Bşk. Başsavcılık Savcı/ANKARA

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/709
1 – Bu Kararnamede kimlikleri yazılı 2 (iki) yedek subay askerî hâkimin, karşılarında

gösterilen görev yerlerine atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nun 16’ncı maddesi
gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
22/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            İsmet YILMAZ
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

1’inci Or.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığından-İSTANBUL, Hâk.Atğm., Heybet İNAN,
Bitlis, 351-7168, 30/4/2013, 1’inci Or.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına-İSTANBUL

Dağ Komd.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı As. Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığından-ISPARTA, Hâk.Atğm.,
Mustafa ALBAYRAK, İzmir, 351-7086, 30/4/2013, Dağ Komd.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı As.Mah.
As.Hak.Yrdc.lığına-ISPARTA
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/699

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Doğa Koruma ve Milli

Parklar Genel Müdür Yardımcılığına, Bakanlık Müşaviri Nurettin TAŞ’ın atanması, 657 sayılı

Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/700

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler

Dairesi Başkanlığına Mustafa Hakan HELVA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı

maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/701

1 – Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek

göstergeli Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne Muhamet Salih ÇETİNER’in atanması, 657

sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/702
1 – Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek

göstergeli Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne Musa ÇELEBİ’nin atanması, 657 sayılı
Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
22/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/703
1 – Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek

göstergeli Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne Salih AKBAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun
71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
22/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir. 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; bilgilendirme ve teklif,  sözleşme türleri, ömür boyu

yenileme garantisi, katılım sertifikası, plan değişikliği ve geçiş işlemleri, sözleşme iptali, sigorta
süresinin sona ermesinden sonraki tedavilere ilişkin genel hükümler ile özel sağlık sigortası
tarifesi, sağlık konularında uzman kişi çalıştırma zorunluluğu ve aktüerya raporu, hizmet satın
alma, sağlık bilgileri ve bilgilerin gizliliği, özel sağlık sigortalarında çalışma esasları ile ta-
mamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası ürünlerine ilişkin diğer hükümleri kapsamaktadır.
Seyahat sağlık sigortası, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.  
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun

11, 12, 31/B ve 32 nci maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 98 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;   
a) Birlik: Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini,
b) Genel sağlık sigortalısı: Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan genel sağlık sigortalısı

ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri,
c) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanununu,
ç) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
d) Plan: Teminatları, teminat limitlerini ve teminatlar kapsamında Şirketin ödeme yüz-

desini veya sigortalı katılım payını gösterir poliçe üzerindeki veya eki bilgiyi, 
e) Prim: Şirketin verdiği teminatlar karşılığında sigorta ettirenin ödemesi gereken ücreti, 
f) Poliçe: Özel sağlık sigortası sözleşmesini belgeleyen evrakı,
g) SAGMER: Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezini,
ğ) SBGM: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini, 
h) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
ı) Şirket: Hastalık ve sağlık sigortası branşında faaliyet ruhsatı bulunan Türkiye’de ku-

rulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilâtını,
i) Teklifname: Sigortalı adayına ait bilgileri, istenen teminatları ve prim ödeme planını

içeren, sigorta ettiren veya sigortalı tarafından imzalanan, teklif niteliğindeki belgeyi,
j) Teminat: Şirketin, özel sağlık sigortası sözleşmesinde belirtilen riskin gerçekleşmesi

halinde sigortalıya vermeyi taahhüt ettiği güvenceyi,  
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genel Hükümler 

Bilgilendirme ve teklif
MADDE 5 – (1) Şirket, özel sağlık sigortası isteyenlere sözleşme yapma kararını etki-

leyebilecek hususlar hakkında bilgi verir; dürüstlük ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde, sözleş-
menin müzakeresi ve yapılması sırasında sigorta sisteminin işleyişine ilişkin teknik konularda
yardımcı olur, tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin gerekli her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı
olarak sağlar, yanıltıcı her türlü hâl ve davranıştan kaçınır.

(2) Şirket, sözleşmenin müzakeresi, kurulması ve devamı sırasında bilgilendirmeye iliş-
kin ilgili mevzuat kapsamında belirlenen kurallara uymak zorundadır. 

(3) Şirket, sigortalının yazılı onayı alınarak, sigortalıyı tedavi eden kişi ve kurumlardan,
SBGM’den, SGK’dan ve Sağlık Bakanlığından ilgili mevzuat çerçevesinde bilgi alma ve belge
isteme hakkına sahiptir. Şirket, ihtiyaç görmesi halinde, sigortalının sağlık durumunun tespiti
için hekim görüşünün alınmasını isteyebilir. Bahse konu işleme ilişkin masraflar şirket tara-
fından karşılanır. Şirket, sağlık geçmişi ve bunun dışında kalan konulara ilişkin yazılı sorular
sorabilir. Sigorta ettiren, sigortalı ve varsa temsilci, kendisine sorulan sorulara doğru ve eksiksiz
cevap vermekle yükümlüdür.
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(4) Sigortalının şirkete sağlık geçmişi bilgilerine erişim yetkisi vermediği durumlarda,
sözleşme sigorta ettirenin, sigortalının ve temsilci aracılığıyla sigorta yapılıyorsa temsilcinin
beyanı ve varsa şirketin yazılı sorularına verilen cevaplara dayanılarak yapılır. Sigorta ettiren,
sigortalı ve varsa temsilci, kendisine sorulan sorulara doğru ve eksiksiz cevap vermek, kendi-
since bilinen ve şirketin sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerekti-
recek bütün halleri bildirmekle yükümlüdür. Şirket, ihtiyaç görmesi halinde, sigortalının sağlık
durumunun tespiti için hekim görüşünün alınmasını isteyebilir. Bahse konu işleme ilişkin mas-
raflar sigorta ettiren ve sigortalı tarafından karşılanır.   

(5) Şirketçe sigortalının sağlık durumunun tespiti için hekim görüşünün alınması talep
edilirse bilgilendirme formunda buna ilişkin masrafların kimin tarafından karşılanacağı hak-
kında bilgilendirme yapılır. 

(6) Teklifname ve bunu tamamlayıcı belgeler ile bilgilendirme formu, sözleşmenin ay-
rılmaz birer parçasıdır.

Sözleşme türleri 
MADDE 6 – (1) Sağlık sigortaları; bireysel veya grup sigortaları, yenileme garantili

ve/veya yenileme garantisiz sigortalar olarak düzenlenebilir.
(2) Ömür boyu yenileme garantisi, bu Yönetmelik hükümleri kapsamında verilir. Şir-

ketçe, sözleşme yenilemelerine ilişkin bu Yönetmelikte bahsi geçen ömür boyu yenileme ga-
rantisinden farklı taahhütlerin verilmesi mümkündür. Bu durumda verilen yenileme taahhüdü-
nün ömür boyu yenileme garantisinden farklılıkları konusunda bilgilendirme yapılır. 

(3) Sigortanın yenileme garantisi içerip içermediği ve yenileme garantisi içeriyor ise
kapsamı bilgilendirme formunda, özel şartlarda ve poliçede belirtilir.  

Ömür boyu yenileme garantisi
MADDE 7 – (1) Ömür boyu yenileme garantisi, özel sağlık sigortası sözleşmesinin

aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür. Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren
bir ürün sunması halinde, akdedilen ilk sözleşme tarihinde geçerli olan özel şartlarda, ömür
boyu yenileme garantisine ilişkin bilgiler ve değerlendirme şartları belirlenir. Söz konusu bil-
giler ve değerlendirme şartları sonradan sigortalı aleyhine değiştirilemez. Şirket, özel şartlarında
belirteceği değerlendirme şartlarına uygun olanlara ömür boyu yenileme garantisi verir. 

(2) Şirket, ömür boyu yenileme garantisi taşıyacak yeni sözleşmenin teminatlarını ve
primini tespit edebilmek için geçmiş sigortalılık dönemindeki sağlık durumunu ve bundaki ge-
lişmeleri de dikkate alır. Sigortalının mevcut veya riskli hastalık ve rahatsızlıklarına, özel şart-
larında belirleyeceği kurallar dahilinde, hastalık ek primi, limit ve sigortalı katılım payı uygu-
layabilir veya bunları teminat kapsamı dışında bırakabilir.

(3) Şirket, sigortalının ömür boyu yenileme garantisi aldıktan sonraki dönemde;
a) Ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü teminat kapsamını daraltamaz, te-

minat limitini düşüremez, sigortalı katılım payını arttıramaz; sigorta teknik esaslarında ve özel
şartlarında sigortalı aleyhine değişiklik yapamaz.  

b) Ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü hastalık ek primi uygulayamaz.
c) Ödenen tazminatların sözleşme primine oranına bağlı ek prim uygulayamaz.
(4) Ömür boyu yenileme garantisi kazanılmadan önceki sigortalılık döneminde değer-

lendirme şartlarına uygunluk durumu hakkında sigortalıya her yıl yazılı veya elektronik bilgi-
lendirme yapılır. Bilgilendirmenin yapılmaması durumunda sigortalının ömür boyu yenileme
garantisi değerlendirme şartlarını karşıladığı kabul edilir. 
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(5) Şirket, sözleşme süresinin sona ermesinden önce sözleşme bitiş tarihi ve yenilemeye
ilişkin sigorta ettirene; ayrıca, sözleşmenin yenilenip yenilenmediği konusunda sigorta ettirene
ve sigortalıya yazılı veya elektronik bilgilendirme yapar.

Katılım sertifikası 
MADDE 8 – (1) Grup sözleşmesi kapsamındaki sigortalılara yazılı veya elektronik or-

tamda katılım sertifikası verilmesi şarttır. Katılım sertifikasının asgari olarak aşağıda yazılı hu-
susları içermesi gerekmektedir.

a) Şirketin ticaret unvanı ve iletişim bilgileri, 
b) Sigorta ettirenin adı, soyadı veya ticaret unvanı ve iletişim bilgileri, 
c) Sigortalının adı, soyadı, doğum tarihi (gün/ay/yıl), 
ç) Poliçe numarası, SAGMER tarife adı ve tarife kodu,
d) Sigortanın süresi ve planı, 
e) Riskin gerçekleşmesi durumunda nereye, hangi belgelerle ve hangi sürede başvuru-

lacağı.
(2) Grup sözleşmesi kapsamındaki sigortalıların sağlık bilgileri ve sigortalılık kayıtları,

kişi bazında tutulur. 
Plan değişikliği ve geçiş işlemleri
MADDE 9 – (1) Plan değişikliği talepleri, şirketin koşulları çerçevesinde ve kabulü

halinde gerçekleşir. Plan değişikliğine ilişkin koşullar özel şartlarda belirtilir. Plan değişikliği
talebinin şirket tarafından uygun bulunmaması durumunda mevcut sözleşmedeki şirket taah-
hütleri devam eder.  

(2) Grup sözleşmesinden ömür boyu yenileme garantisi alarak ayrılan kişi veya kişiler,
özel şartlarda belirtilen süre içinde başvurmak kaydıyla, sigortalılıklarını şirketin aynı planı
içerir, yoksa en yakın planı haiz bireysel tarifelerinden biriyle devam ettirebilirler.

(3) Sigortalının kazandığı tüm hak ve yükümlülüklerinin hastalık ve sağlık sigortası
branşında faaliyette bulunan başka bir şirkete geçişi ve sözleşmesinin bu şirkette devamı talep
edilebilir.

a) Geçiş işlemi, yeni şirketin koşulları çerçevesinde ve kabulü halinde gerçekleşir. Geçiş
işlemi koşulları bilgilendirme formunda ve özel şartlarda belirtilir. 

b) Grup sözleşmelere ilişkin geçiş işlemlerinde sigortalılar hakkında ihtiyaç duyulan
bilgilerin SBGM’den temin edilmesi esastır. Ancak, istenilen bilgilerin SBGM tarafından sağ-
lanamaması durumunda bunun sigorta ettirenden ve/veya sigorta ettirenin onayıyla önceki si-
gorta şirketlerinden temin edilmesi de mümkündür. Edinilen bilginin üçüncü şahıslara karşı
gizli tutulması şirketin yükümlülüğündedir.

Sözleşme iptali 
MADDE 10 – (1) Sigorta ettiren ve sigortalı, sözleşme tanzim tarihinden itibaren ilk

otuz gün içerisinde iptal talebinde bulunursa ve bu süre içerisinde sigortalıya veya adına her-
hangi bir tazminat ödenmemişse, ödenen primler beş iş günü içerisinde kesintisiz olarak iade
edilir. Sonraki günlerde yapılan iptal talebi üzerine şirketin hak etmediği prim sözleşme özel
şartlarına göre aynı süre içerisinde iade edilir.

(2)  Sigorta ettirenin vefatı durumunda kanuni varislerin vereceği muvafakatname ile
sigorta ettiren değiştirilerek sözleşme devam ettirilebilir. Kanuni varislerin sözleşmenin deva-
mını kabul etmediği durumda, şirketin hak etmediği prim sözleşme özel şartlarına göre kanuni
varislere iade edilir ve sigortalıya konu hakkında yazılı veya elektronik bilgilendirme yapılır. 
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(3) Sigortalının vefatı durumunda şirketin hak etmediği prim sigorta ettirene, vefat eden
sigortalının aynı zamanda sigorta ettiren olması durumunda ise kanuni varislerine sözleşme
özel şartlarına göre iade edilir. Sigortalının tedavi görürken vefat etmesi durumunda, tedavi
süresi içerisinde oluşan giderler sözleşmenin teminat kapsamı ve şartları dahilinde sağlık hiz-
meti sunucusuna veya kanuni varislerine ödenir.

(4) Ömür boyu yenileme garantisi alan sözleşmeler için sigorta ettiren veya sigortalı,
sözleşmeyi yenilememe hakkına sahiptir.

Sigorta süresinin sona ermesinden sonraki tedaviler 
MADDE 11 – (1) Sigortanın sona erme tarihinden önce sigortacı tarafından kabul edi-

len yatarak tedavi teminatı, sözleşme süresinin sona ermesi ve yeni bir sözleşmenin yapılma-
ması durumunda, asgari on gün olmak üzere özel şartlarda belirtilen süreyi ve teminat limitini
aşmamak kaydıyla devam eder. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Özel sağlık sigortası tarifesi 
MADDE 12 – (1) Tarife, teknik esaslar ve özel şartlardan oluşur. Tarife, sigortacılık

mevzuatına aykırı olamaz. İlk defa uygulamaya konulacak tarifeler şirketlerce uygulanmaya
konmadan on beş iş günü öncesinde Müsteşarlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde
elektronik ortamda SBGM’ye gönderilir. 

(2) Teknik esaslar ve özel şartlarda; sözleşmenin vade yapısı, sözleşme türü, sigortala-
nabilme yaşı, prim tespitine ilişkin kriterler, bireysel sözleşmeler için prim indirim ve artırım
oranları ve açıklamaları, hangi süre zarfında sözleşmenin yenilenmesi gerektiği belirtilir. Ayrıca,
şirket bu hususlara ilişkin olarak sigorta ettireni ve sigortalıyı bilgilendirir.  

(3) Müsteşarlık, tarifelerde mevzuata ve sigortacılık esaslarına aykırı bulunan veya si-
gorta ettirenler ve sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunması açısından uygulanmalarında
sakınca görülen hususların değiştirilmesini talep edebilir.

(4) Teknik esaslar, özel şartlar, prim hesaplamasında kullanılan tablolar ve tarifeye ek-
lenecek diğer bilgi ve belgeler ile talep edilebilecek rapor ve bildirimler, Müsteşarlıkça tespit
edilen yetkiler kapsamında, aktüer, yardımcı aktüer veya stajyer aktüer tarafından imzalanarak
şirketçe muhafaza edilir.

Sağlık meslek mensubu çalıştırma zorunluluğu ve aktüerya raporu 
MADDE 13 – (1) Şirket, sigortalıya ilişkin bilgi ve belgeler hakkında şirketin değer-

lendirme esasları ve sözleşme hükümleri kapsamında görüş verebilecek, kadrosunda çalışan
veya şirket ile anlaşmalı, hekim veya uzman hekim veya diğer sağlık meslek mensubu en az
bir kişi görevlendirir. 

(2) Aktüer, şirketin özel sağlık sigortası faaliyetleri ile ilgili olarak yılsonu itibarıyla
hazırladığı aktüerya raporunu Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde SBGM’ye
gönderir.  Birden fazla aktüerle çalışılması hâlinde, aktüerya raporunun hazırlanması için ak-
tüerlerden biri şirket tarafından görevlendirilir.

Hizmet satınalma
MADDE 14 – (1) Şirket, belirli operasyonlarını yürütmek üzere konusunda uzmanlaş-

mış gerçek veya tüzel kişi hizmet sunucularından hizmet satın alabilir.
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Sağlık bilgileri

MADDE 15 – (1) Yazılı onayı alınan kişinin sağlık bilgileri, Müsteşarlıkça belirlenen
usul ve esaslar dahilinde  SBGM’ye gönderilir.

Bilgilerin gizliliği

MADDE 16 – (1) Kişinin sigortalılık kayıtları ve yazılı onayıyla alınan sağlık bilgileri
bireysel bazda tutulur.

(2) Şirket; sağlık bilgileri, sigortalılık kayıtları ve diğer bilgileri SBGM ve diğer yetkili
merciler haricinde, sigortalının rızası olmadıkça, hiçbir gerçek ve tüzel kişiye veremez.

(3) Sigortalı hakkındaki sırlara vakıf olan tüm gerçek ve tüzel kişiler, bu sırların saklı
tutulmasından sorumludur. 

Özel sağlık sigortalarında çalışma esası

MADDE 17 – (1) Özel sağlık sigortası teminatı veren şirketlerin;
a) Sağlık hizmet sunucusu ile iletişimi sağlamak ve tazminat ödemelerini hızlı bir şe-

kilde gerçekleştirmek üzere gerekli idari ve teknik alt yapıyı kurması zorunludur. 
b) Bilgi işlem altyapısının SBGM tarafından istenilen bilgileri zamanında ve kesintisiz

bir şekilde sağlaması zorunludur. SBGM, bilgi aktarımı ve bilgi işlem altyapısı ile Müsteşar-
lıkça belirlenecek diğer hususlarla ilgili incelemeleri yaparak tespit ve değerlendirmelerini
Müsteşarlığa iletir. 

Tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası ürünleri

MADDE 18 – (1) Tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası ürünleri, bu Yönetmelik
hükümleri kapsamında düzenlenir.  

(2) Tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortaları ile aşağıdaki giderler, sözleşmenin
teminat kapsamı ve şartları dahilinde, şirketçe karşılanır:

a) Genel sağlık sigortalısının Kanun kapsamında SGK tarafından karşılanan Türki-
ye’deki giderlerine ilave masraflar,

b) Genel sağlık sigortalısının SGK tarafından karşılanmayan Türkiye’deki giderleri.
(3) Şirket;  bakıma muhtaç kalma durumunun ortaya çıkmasına bağlı bakım hizmetle-

rine ilişkin giderler, yurt dışındaki sağlık hizmetleri ve buna bağlı diğer giderler, tercümanlık
giderleri ve tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortaları ile ilintili diğer konular için ek te-
minat verebilir.

(4) İkinci fıkranın (a) bendindeki giderler için tenzili muafiyet uygulanmaz.  
Yürürlükte bulunan sözleşmeler 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yürürlükte bulunan sözleşmeler kapsamında ömür boyu ye-
nileme garantisi adı altında verilen, ancak bu Yönetmelikte tanımlanan ömür boyu yenileme
garantisinden farklı koşulları içeren şirket taahhütleri, mevcut tarifesi dahilindeki kurallar kap-
samında verilmeye devam edilebilir.        

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi yayımı tarihinden 1 yıl sonra, diğer
maddeleri yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu
Bakan yürütür.
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İçişleri Bakanlığı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü)’ndan:
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ

YABANCI UZMAN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde sözleşmeli

olarak istihdam edilecek yabancı uzmanların hizmete alınmalarına, niteliklerine, görevlerine,
sorumluluklarına ve diğer sosyal haklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde sözleşmeli olarak is-
tihdam edilecek sözleşmeli yabancı uzman personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Ulus-

lararası Koruma Kanununun 119 uncu maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim Amiri: Genel Müdürlük Daire Başkanları ile I. Hukuk Müşavirini,
b) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,
c) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,
ç) Giriş Sınavı: Yabancı uzman istihdamı için yapılacak olan giriş sınavını,
d) Komisyon: Giriş sınav komisyonunu,
e) Sözleşme: Bu Yönetmelik esaslarına göre istihdam edilen personelle yapılan idari

hizmet sözleşmesini,
f) Sözleşmeli Yabancı Uzman: Genel Müdürlükte, 6458 sayılı Kanunun 119 uncu mad-

desinin beşinci fıkrasına göre sözleşmeli olarak istihdam edilen yabancı uyruklu uzman per-
soneli,

g) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavı

Sözleşmeli yabancı uzmanlarda aranacak şartlar
MADDE 4 – (1) Sözleşmeli yabancı uzmanlar için aranacak şartlar şunlardır:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve Genel Müdür-

lükçe belirlenecek bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
yurtdışında dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

b) Genel Müdürlük tarafından kabul edilen bir yabancı dili YDS’den en az (C) düze-
yinde veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavda bu seviyede
bildiğini belgelemek, YDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan
sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans,
lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu
ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak.

c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (A) bendinin (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

ç) Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak.
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Giriş sınavı
MADDE 5 – (1) Sözleşmeli personel, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek giriş sı-

navı sonucuna göre atanır. Giriş sınavı, Genel Müdürlük tarafından yapılacak yazılı ve/veya
sözlü sınavdan oluşur.

(2) Giriş sınavları, Genel Müdürlük tarafından uygun görülecek zamanlarda ihtiyaç du-
yulan yabancı dil ve öğrenim dallarında yapılır.

(3) Yazılı sınav yapılması durumunda sınav; klasik veya test yahut klasik ve test yön-
temiyle basılı veya elektronik ortamda yapılabilir.

Giriş sınavı duyurusu
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri,

sınavın yapılış şekli, yazılı sınav yapılması hâlinde yazılı sınav konuları, sözleşmeli alınacak
personel sayısı, son başvuru tarihi, öğrenim dallarına ve yabancı dillere ait kontenjanlar, baş-
vuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar, başvuru süresinin bitiminden en az otuz gün önce Ge-
nel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde, Resmî Gazete’de ve Türkiye çapında yayımlanan
tirajı en yüksek beş gazeteden en az birinde ilân edilir. Genel Müdürlükçe gerekli görülen ül-
kelerde de ilan yapılabilir.

İstenilen belgeler
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Sınav başvuru formu.
b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Genel Mü-

dürlük tarafından onaylı örneği.
c) YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sonuç belgesi-

nin, YDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçül-
meyen yabancı diller için ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya önlisans, lisans veya yük-
sek lisans diplomasının ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tara-
fından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olduğunu gösteren belgenin aslı
veya Genel Müdürlük tarafından onaylı örneği.

ç) Pasaport örneği.
d) Sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge.
e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin

yazılı beyanı.
f) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hiz-

met belgesi.
g) İki adet fotoğraf.
(2) Yurt dışından alınan diplomaların veya belgelerin yeminli tercüman tarafından ya-

pılan çevirisinin aslı veya Genel Müdürlük tarafından onaylı örneğinin sınav başvurusunda
teslim edilmesi gerekir.

Başvuru şekli ve yeri
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilânda belir-

tilen adrese veya ilânda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden başvuru formu kullanı-
larak yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvu-
rular dikkate alınmaz.

Komisyon
MADDE 9 – (1) Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve iti-

razların incelenerek karara bağlanması Komisyon tarafından yapılır.
(2) Komisyon, Genel Müdür veya görevlendireceği bir başkan ve dört üyeden teşekkül

eder. Komisyon üyeleri Genel Müdür Yardımcıları, birim amirleri ile Genel Müdürlük personeli
arasından seçilir. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı komisyonun doğal üyesidir. Yükseköğretim
kurumlarının öğretim üyeleri arasından da komisyon üyesi seçilebilir. Ancak bu şekilde gö-
revlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez. Ayrıca Genel Müdür üç yedek üye belirler.
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(3) Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(4) Komisyonun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye

kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya
evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetlerini İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı yürütür.
Sınavın yapılması
MADDE 10 – (1) Giriş sınavının yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması durumunda;

Genel Müdürlüğün görev alanı dikkate alınarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen konulardan
yazılı sınav yapılır.

(2) Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri
puan alan adaylardan; en yüksek puan alandan başlamak üzere, istihdam edilecek uzman sayı-
sının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan
adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(3) Yazılı sınav sonucuna göre sözlü sınava girme hakkını kazananlar Genel Müdürlü-
ğün internet sayfasında duyurulur.

(4) Giriş sınavının sadece sözlü sınav şeklinde yapılması halinde; giriş sınavına başvu-
rusu kabul edilen adayların listesi, sözlü sınav yeri ve tarihi son başvuru gününü takip eden
beş işgünü içerisinde, Genel Müdürlüğün internet sitesinde duyurulur.

(5) Sözlü sınav adayların;
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilir.
(6) Adaylara sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından beşinci fıkranın

(a) bendi için 50 puan, diğer bentlerde belirtilen ölçütlerin her biri için 10’ar puan üzerinden
değerlendirilerek ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması
sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 puandan az
olmaması gerekir. Komisyon sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

(7) Sınavlarda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edi-
lenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınavları geçersiz sayılır.

Giriş sınavı puanının ve başarı sıralamasının tespit edilmesi
MADDE 11 – (1) Giriş sınavının sadece sözlü sınav şeklinde yapılması halinde komis-

yon tarafından sözlü sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan
alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar kazananların listesi be-
lirlenir.

(2) Giriş sınavının yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde komisyon; yazılı ve
sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasını esas alarak başarı puanı en yüksek olan adaydan
başlamak suretiyle kazananların listesini belirler.

(3) Komisyon belirlediği kesin listeyi sözlü sınavın bittiği günü takip eden 15 gün içinde
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim eder. Giriş sınav sonuçları, belgelerin tesliminden
itibaren Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.

(4) Komisyon ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen pozisyon sayısının en fazla dörtte
biri oranında yedek liste belirleyebilir. Başarı sırasına göre alınacak yedek listede yer alan
adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için
müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez. Sınav sonucu asıl ve yedek liste-
lerde yer alan adaylara ayrıca yazı ile de bildirilir.
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(5) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komis-
yona itiraz edilebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır.
İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşe Başlama ve Deneme Süresi

Sözleşmeli personelin işe başlaması
MADDE 12 – (1) Giriş sınavını kazanan sözleşmeli personel, Genel Müdürün onayı

ile işe başlatılır.
(2) Sınavı kazananların işe başlayabilmeleri için, tebligatta belirtilen süre içinde 6 adet

vesikalık fotoğraf ile birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gere-
kir.

(3) İşe başlama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir
mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin işe başlama işlemleri yapılmaz.

(4) İstenilen belgeler, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. İncele-
me sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için onbeş gün ek süre verilir. Bu
süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel du-
rumları olduğu anlaşılanlar işe başlatılmaz.

(5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulun-
duğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak işe başlama işlemleri yapılmaz.

(6) Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılanların sözleşmeleri
iptal edilir. Haklarında suç duyurusunda bulunulur.

Deneme süresi
MADDE 13 – (1) İlk defa işe alınanlarla, iki aylık deneme süresi için sözleşme yapılır.
(2) Deneme süresi içinde sözleşmeli yabancı uzmanın görevini etkin yürütüp yürütme-

diği, yaratıcılığı, girişimciliği, çalışma disiplini, gayret ve başarısı ile göreve ilişkin ve kişisel
nitelikleri, her ayın sonu itibarıyla personel değerlendirme formu ile sözleşmeli personelin
bağlı olduğu birim amirlerince silsile yolu ile puan esasına göre doldurularak belirlenir ve nihaî
değerlendirme ikinci ayın sonunda yapılarak ilgili daire başkanının teklifi ile Genel Müdür ta-
rafından deneme sürecinin başarı ile geçirildiği onaylanır.

(3) Deneme süresi içerisinde sözleşmeli yabancı uzman değerlendirme;
a) Yapılan işin miktarının değerlendirilmesi (0-20) puan,
b) Yapılan işin kalitesinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
c) Yapılan işin tamamlanma süresinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
ç) Göreve ilişkin niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
d) Kişisel niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
esas alınarak yapılır ve buna göre performans değerlendirmesinden 70 ve üzeri puan

alanlar başarılı sayılır.
(4) Üçüncü fıkrada yer alan değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile o bütçe yılı

sonuna kadar yeni sözleşme yapılır; başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez ve bu kişiler
daha sonra Genel Müdürlükte sözleşmeli personel olarak istihdam edilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ödev ve Sorumluluklar

Sadakat
MADDE 14 – (1) Sözleşmeli personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunla-

rına sadakatle bağlı kalmak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulamak zorun-
dadır.
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Tarafsızlık ve Devlete bağlılık
MADDE 15 – (1) Sözleşmeli personel, siyasi partiye üye olamaz, herhangi bir siyasi

parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; görevini
yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım ya-
pamaz; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylem-
lere katılamaz.

(2) Sözleşmeli personel, her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetin-
dedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, ülkenin bağımsızlığını ve
bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faa-
liyette bulunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşek-
küle veya derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez.

Davranış ve işbirliği
MADDE 16 – (1) Sözleşmeli personel resmi sıfatının gerektirdiği itibar ve güvene layık

olduğunu, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadır. Genel Müdür-
lüğün diğer personeli ile işbirliği içinde çalışması esastır.

Görev ve sorumluluk
MADDE 17 – (1) Sözleşmeli personel belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz ola-

rak yapmak veya yapılmasını sağlamak ve işlerin takip, kontrol ve sonuçlandırılmasından gö-
revli ve sorumlu; yürürlükteki mevzuat ile sözleşmelerinde belirtilen esaslara uymakla yüküm-
lüdür.

Kişisel sorumluluk ve zarar
MADDE 18 – (1) Sözleşmeli personel, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek,

kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak
için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Sözleşmeli personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbir-
sizliği sonucu idarenin zarara uğratılması halinde zarar, ilgili tarafından rayiç bedel üzerinden
ödenir. Zararların ödettirilmesinde genel hükümler uygulanır.

Mal bildirimi
MADDE 19 – (1) Sözleşmeli personel kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarına ait

taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca
mal bildirimi verir.

Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi
MADDE 20 – (1) Sözleşmeli personel, görevi ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri,

yetki verilen mahaller dışına çıkaramaz, amaçları dışında ve hususi işlerinde kullanamaz.
(2) Sözleşmeli personel, görevi gereği kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve

gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadır. Bu zorunluluk sözleşmeli perso-
nelin mirasçılarını da kapsar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Haklar ve Yasaklar

Sosyal güvenlik
MADDE 21 – (1) Sözleşmeli personel, sosyal güvenlikleri bakımından 31/5/2006 ta-

rihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındadır.

Çalışma saatleri ve izin
MADDE 22 – (1) Sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi 45 saattir. İşlerin biti-

rilmesinin zorunlu olduğu hallerde sözleşmeli personel çalışma saatleri dışında da çalıştırılır.

23 Ekim 2013 – Sayı : 28800                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21



(2) Sözleşmeli personelin izinleri hakkında, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili
hükümleri uygulanır.

Hediye alma, menfaat sağlama yasağı
MADDE 23 – (1) Sözleşmeli personel, ilgililerden, doğrudan doğruya veya aracı eliyle

hediye isteyemez ve görevleri sırasında olmasa dahi hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz
veya borç para isteyemez veya alamaz.

Basına bilgi veya demeç verme yasağı
MADDE 24 – (1) Sözleşmeli personel, görevleri ve sorumluluk alanları ile ilgili olarak

basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremez.
Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı
MADDE 25 – (1) Sözleşmeli personel hizmetlerini aksatacak şekilde toplu olarak görevine

gelmemesi veya görevine gelip de hizmetlerin ve işlerin yavaşlatılması veya aksatılması so-
nucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunamaz.

Grev yasağı
MADDE 26 – (1) Sözleşmeli personelin greve karar vermesi, grev tertiplemesi, ilan

etmesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması,
desteklemesi veya teşvik etmesi yasaktır.

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı
MADDE 27 – (1) Sözleşmeli personel kazanç getirici başka bir iş yapamaz.
(2) Sözleşmeli personel görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren

iki yıl süreyle, Genel Müdürlüğün yürüttüğü hizmetlerle ilgili faaliyet gösteremez ve özel hukuk
hükümlerine tâbi tüzel kişilerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere
ortak olamaz ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek
doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremezler.

(3) Genel Müdürlükçe yürütülen ihalelerde yüklenici statüsünde olan şirketlere ortak
olamaz ve bu şirketlerde görev alamaz.

(4) Sözleşmeli personel üyesi olduğu yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile ka-
nunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel
kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

(5) Sözleşmeli personelin eşi, çocukları (reşit olanlar dahil) ile ikinci dereceye kadar
kan ve sıhri hısımları, sözleşmeli personelin görevi süresince ikinci ve üçüncü fıkralarda ön-
görülen yasaklara tabidir.

Bilgileri açıklama ve kullanma yasağı
MADDE 28 – (1) Sözleşmeli personel, görev ve sorumluluk alanlarına giren konular

ve kamu hizmetleri ile ilgili bilgileri görevinden ayrılmış olsalar dahi açıklayamaz ve yapılan
çalışmaları kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz.

(2) Sözleşmeli personel, Genel Müdürlük tarafından belirlenen gizlilik sözleşmesine
riayet eder.

ALTINCI BÖLÜM
Özlük İşleri

Kişisel dosya ve kimlik belgesi
MADDE 29 – (1) Sözleşmeli personel hakkında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

tarafından kişisel dosya tutulur.
(2) Sözleşmeli personelin Genel Müdürlükte görev yaptığını gösterir fotoğraflı ve onaylı

bir kimlik belgesi verilir. Genel Müdürlükten ayrılanlar bu belgeleri iade etmek zorundadır.
(3) Sözleşmeli personelden kimlik belgesini kaybedenler, bu hususu İnsan Kaynakları

Dairesi Başkanlığına hemen bildirmek zorundadır.
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Görev birimleri
MADDE 30 – (1) Sözleşmeli personel, Genel Müdür tarafından görevlendirilir.
(2) Sözleşmeli personel, görevi dışında başka bir işte çalıştırılamaz.
Sözleşme süresi
MADDE 31 – (1) Sözleşmeli personelin sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
Hizmet sözleşmesinin sona ermesi
MADDE 32 – (1) Sözleşmeli personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde sona erer:
a) Sözleşmeler; bu Yönetmelik ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışların tespit

edilmesi, sözleşmeli personel olarak istihdam edilme şartlarından herhangi birini taşınmadığının
sonradan anlaşılması veya sonradan bu şartlardan birinin kaybedilmesi ve ölüm hallerinde sona
erer.

b) Sözleşmeli personel olarak çalıştırılmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri,
65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

c) Genel Müdürlük, gerekçe göstermek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman
feshedebilir.

ç) Doğum veya askerlik halleri hariç, sözleşmeli personel tarafından yıl içerisinde tek
taraflı olarak sözleşmenin feshedilmesi yahut (d) bendinde belirtilen esaslara uymadan sözleş-
menin yenilenmemesi hallerinde, sözleşmeli personel aylık sözleşme brüt ücretinin üç katı tu-
tarında tazminat öder.

d) Genel Müdürlük veya sözleşmeli personel, sözleşme süresinin bitim tarihinden bir
ay önce ihbar etmek şartıyla sözleşmeyi yenilemeyebilir. Bu şekilde sözleşmesi sona erenlerden
Genel Müdürlükçe tazminat talep edilmez.

e) Performans başarı puanı 69 ve daha aşağı olan sözleşmeli personelin sözleşmeleri
yenilenmez.

f) Taraflar sözleşmenin bitiminden bir ay önce bildirmek şartı ile sebep göstermeksizin
sözleşmeyi feshedebilir.

Yeniden hizmete alınma
MADDE 33 – (1) Doğum ve kendi ülkelerinde yapacakları askerlik sebebiyle hizmet

sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu yazılı başvurmaları durumunda saklı
tutulur ve istekleri halinde yeniden hizmete alınırlar. Ancak, yeniden hizmete alınacakların;
doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç
bir yıl, askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en
geç otuz gün içinde, yeniden istihdam edilmek üzere Genel Müdürlüğe yazılı talepte bulunması
gerekir.

(2) Yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içerisinde ilgililer göreve başlatılabilir.
(3) Bu madde çerçevesinde yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sözleşmeli personel sayısı
MADDE 34 – (1) Sözleşmeli personel sayısı, boş kadrolar dâhil olmak üzere Genel

Müdürlükteki toplam kadro sayısının yüzde birini geçemez.
Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak diğer hükümler
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 6458 sayılı Kanun

ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre istihdam edilenler
hakkındaki hükümler uygulanır. 

Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Dumlupınar Üniversitesinden:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim öğre-
timi ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dumlupınar Üniversitesinde yürütülen lisansüstü

programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim öğretimi ve sınavlarına ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 14,43,44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) ALES eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tara-

fından ALES’e eşdeğer sayılan GRE ve GMAT sınavları,
d) Azami süre: Yabancı dil ve bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı),

yüksek lisans programları için üç yılı (altı yarıyılı), doktora programları için altı yılı (on iki
yarıyılı),  lisans sonrası doktora programları için dokuz yılı (on sekiz yarıyılı),

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, tez ve sanatta yeterlik çalışması dönem-
lerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini,

f) DYS: Doktora yeterlik sınavını,
g) EABD/EASD: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye

karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,
ğ) EABDB/EASDB: Enstitüye bağlı anabilim/anasanat dalı başkanlığını,
h) EABD/EASD Kurulu: Bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü: Dumlupınar Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitüleri,
i) Enstitü kurulu: Dumlupınar Üniversitesine bağlı enstitü kurullarını,
j) Enstitü yönetim kurulu: Dumlupınar Üniversitesine bağlı enstitü yönetim kurullarını,
k) Lisansüstü programı: Yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarını,
l) ÖİDB: Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
m) Öğretim üyesi: Yardımcı doçent ve üzeri unvana sahip öğretim elemanlarını,
n) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
o) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans programları öğrencilerinin, yüksek lisans

tezi yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu,
ö) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programları öğrencilerince, sanatta

yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı,
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p) Sanatta yeterlik eseri çalışması raporu: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin,
sanatta yeterlik tezi yerine sanatta yeterlik eseri çalışmasıyla ilgili olarak hazırlayabilecekleri
yazılı raporu,

r) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
s) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezini,
ş) TİK: Doktora Tez İzleme Kurulunu,
t) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
u) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,
ü) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,
v) Yerel kredi: Bir lisansüstü dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uy-

gulama veya laboratuvar/klinik saatinin yarısının toplamını,
y) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ile Üniversitelerarası Kurulca veya

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

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

lerinden 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 kapsayan TYYÇ ile belirlenmiş yeterlilikler ile tezsiz programlar için minimum 90
ve tezli programlar için minimum 120 AKTS iş yüküne dayalı bir programdır. Bunlardan tezsiz
yüksek lisans programı uzaktan eğitim veya ikinci öğretim biçiminde de uygulanabilir.

b) Doktora düzeyi; yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim, bilimsel
araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsayan TYYÇ ile belirlenmiş yeterlilikler ve minimum
180 AKTS iş yüküne dayalı bir programdır. Lisans sonrası doktora programında minimum
kredi 240 AKTS kredisidir.

c) Sanatta yeterlik düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen
öğretim ve sanatsal çalışmaları kapsayan TYYÇ ile belirlenmiş yeterlilikler ve minimum 180
AKTS iş yüküne dayalı bir programdır. Lisans sonrası sanatta yeterlik programında minimum
kredi 240 AKTS kredisidir.

Öğretim dili
MADDE 6 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında bilim alanı bir yabancı dille

ilgili olan programlar hariç eğitim öğretim dili Türkçedir.
(2) Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile bazı programlarda kısmen veya

tamamen yabancı dille eğitim yapılabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin alın-
ması, uygulanması, sınavlarının yapılması, tezlerin yazılması ve diğer hususlar bu Yönetmelik
hükümlerine uymak şartıyla Senato kararıyla düzenlenir.

Öğretim süresi
MADDE 7 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim öğretimin normal süresi, TYYÇ ile be-

lirlenmiş ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen AKTS kredilerini tamamlama süre-
sidir.

(2) Azami eğitim öğretim süresi, yüksek lisans programları için üç yıl (altı yarıyıl), sa-
natta yeterlik ve doktora programları için altı yıl (on iki yarıyıl),  lisans sonrası sanatta yeterlik
ve doktora programları için dokuz yıldır (on sekiz yarıyıl).
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(3) Normal ve azami eğitim öğretim süresine dâhil olmayan süreler şunlardır:
a) Yabancı dil hazırlık programında geçirilen süreler.
b) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süreler.
c) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar.
(4) Öğrencilerin lisansüstü programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı ol-

duğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami
eğitim öğretim süresine dâhildir.

(5) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rında geçirilen yarıyıllar normal ve azami eğitim öğretim süresine dâhildir.

(6) Azami sürelerin sonunda mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı madde-
sinde belirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini öde-
mek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara
katılma ve tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğren-
cilik statüleri devam eder.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 8 – (1) Bir eğitim öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere,

her biri en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.
(2) Eğitim öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim öğretim

1/6/2013 tarihli ve 28664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Yaz
Okulu Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

(3) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarih-
leri, akademik takvim ile düzenlenir.

(4) Yarıyıllarda ve açılması halinde yaz okulunda derslerin haftalık programları ÖİDB
ve/veya ilgili enstitü koordinasyonunda ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi üzerine ilgili enstitü
yönetim kurulu tarafından onaylanır ve ilan edilir.

(5) Yarıyıllarda ve açılması halinde yaz okulunda verilecek dersler, ilgili EABDB/EASDB
tarafından belirlenerek ilgili enstitü kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları,
kapasiteleri ve kriterlerine ilişkin düzenlemeler ise ilgili EABDB/EASDB tarafından yapılır.

Lisansüstü eğitim
MADDE 9 – (1) Bir lisansüstü programı ilgili EABD/EASD tarafından hazırlanır, ilgili

enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
(2) Bir lisansüstü programın müfredatı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo,

staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımın-
dan oluşur.

(3) Bir lisansüstü programın adı ve eğitim öğretim süresine ilişkin değişiklikler ilgili
EABD/EASD tarafından hazırlanır, ilgili enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yük-
seköğretim Kurulunun onayı ile yapılır.

(4) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişik-
liklere intibak ilkeleri ilgili EABD/EASD tarafından hazırlanır; ilgili Enstitü Kurulu tarafından
onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(5)  Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde EABD/EASD bütünlüğü esas
alınır. Ancak, öğrencilerin değişik alanlarda da uzmanlaşmalarına olanak sağlanır.

Ulusal ve uluslararası ortak lisansüstü programı
MADDE 10 – (1) Yurt içindeki ve dışındaki yükseköğretim kurumları ile ulusal/ulus-

lararası ortak lisansüstü programları açılabilir.
(2) Bu programlarda eğitim-öğretim ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.
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Değişim öğrencileri
MADDE 11 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ve Üniversite arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara
ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler
MADDE 12 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan,

sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrenciler-
dir. Özel öğrenciler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ve Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi
MADDE 13 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretimde, hangi programlara öğrenci alınacağı

ve kontenjanları, her yarıyılın başlamasından beş hafta öncesine kadar, ilgili EABD/EASD ku-
rulu önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenerek ilan edilir.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu ve kabulü, ilgili enstitü

kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır.
(2) Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili

enstitü müdürlüklerine yapılır.
(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilgili Enstitü tarafından belirlenen ve

ilan edilen tüm şartları sağlaması gerekir.
(4) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onay-

lanacak örneği kabul edilir. Eksik belge ile yapılan başvurular işleme konulmaz.
Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaş-

larının lisansüstü programlara başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar enstitü kurulunun teklifi üze-
rine Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az

bir yarıyılı tamamlamış ve almış olduğu derslerin tamamını başarmış olan öğrenci, aynı
EABD/EASD’da aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edi-
lebilir. Yatay geçiş başvurusu, ilgili EABD/EASD kurulunun olumlu ve gerekçeli görüşü alı-
narak, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası ilgili enstitüden istenir ve in-
tibak işlemleri yapılır.

(3) AKTS’ye dâhil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi,
Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapı-
lır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olan veya başvurduğu eğitim-

öğretim yılında mezun olabilecek öğrencilerden, belirli bir konuda bilgilerini arttırmak iste-
yenler, ilgili EABDB/EASDB önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü derslere
özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz.
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(3) Özel öğrenci de asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine ge-
tirmek ve izledikleri derslerin bütün şartlarına uymak zorundadır.

(4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse devam, eğitim ve öğretim etkinliklerine
katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1) Bilimsel hazırlık programı; lisans ve/veya yüksek lisans derecesini

başvurdukları lisansüstü programından farklı alanda almış olan lisansüstü öğrencilerle, lisans
ve/veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışında almış olan li-
sansüstü öğrencilere uygulanan bir uyum programıdır.

(2) Bu Yönetmelikle belirlenen şartları sağlayarak lisansüstü programlara kabul edilen
öğrencilerin, lisans ve yüksek lisans başarı düzeyleri ile daha önce izledikleri lisans ve yüksek
lisans programlarının müfredatı da değerlendirilerek EABDB/EASDB’nın görüşü ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla en az 15 AKTS ve en fazla 30 AKTS kredilik bilimsel hazırlık prog-
ramı uygulanabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(4) Öğrenci, bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslerin yanı sıra ilgili li-
sansüstü programı derslerini de danışmanının onayı ile 15 AKTS kredisine kadar alabilir. Bu
fıkra kapsamında alınan dersler, bilimsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edil-
miş olduğu lisansüstü program derslerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır.

(5) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerden en az CC başarı notu alınması zo-
runludur. Başarısız olunan dersin yerine danışman onayı ile başka bir ders de alınabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerle ilgili değerlendirme, başarı ve diğer
hususlar için, ders alınan programın ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(7) Bilimsel hazırlık programında alınan dersleri tamamlama azami süresi bir yıl/iki
yarıyıldır. Bu süre akademik izin dışında uzatılmaz. Bir yıl içerisinde bilimsel hazırlık progra-
mını tamamlayamayan öğrenciye azami süresini dolduran öğrenciye uygulanan esaslar uygu-
lanır. Programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı süresinden sayılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Kayıt Yenileme ve Dersler

Lisansüstü programlarına kayıt
MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri,

akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili Enstitü tarafından yapılır.
(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşa-

ğıdaki şartlar aranır:
a) Yüksek lisans ve lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler için lisans dip-

lomasına, doktora programlarına kabul edilenler için yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
b) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi engeli olmamak.
c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.
ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer şartları yerine getirmek.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-

nacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beya-
nına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı
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kazanmış olanların tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakıl-
maksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz
sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış
sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(4) Enstitü Kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından danışmanla birlikte ders
seçimi yapılır ve danışman kayıt onayı alınır. Açılmayan dersler için ekle-sil süresi içerisinde
danışman oluru ile ekle-sil işlemi yapılır ve tekrar danışman kayıt onayı alınır.

(5) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik
belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(6) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından
vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Kayıt yenileme
MADDE 20 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihle-

rinde kayıtlarını danışman onayını alarak yenilemekle yükümlüdür. Belirtilen tarihlerde kayıt
yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan
yararlanamaz.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:
a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve geçmiş yarıyıllara ait

diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi.
b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması.
c) Öğrencinin danışmanı ile görüşerek danışmanından yarıyıl kayıt onayını alması.
(3) Yarıyıl kaydını kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde

belirtilen ders ekle-sil tarihlerinde ders ekle-sil yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması
için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

(4) Lisansüstü programın herhangi bir aşamasında ek süre alan öğrenciler, ek sürelerde
kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(5) Öğrencinin ders yükü bir yarıyılda 30 AKTS kredisidir. Ancak, öğrencinin başarısız
olduğu dersler için AKTS üst sınırı uygulanmaz. Öğrenci aynı anda ön lisans, lisans veya li-
sansüstü programlarına da kayıtlı ise, danışmanın onayı ile bir yarıyılda kayıtlı olduğu prog-
ramlardan en fazla toplam 60 AKTS kredilik ders alabilir. Öğrencinin ders kaydında AKTS alt
limiti aranmaz.

(6) Öğrenciler, danışman ve EABDB/EASDB’nın önerisi, enstitü yönetim kurulunun
kararı ile yurtiçi ve yurtdışındaki başka yükseköğretim kurumlarından lisansüstü dersleri ala-
bilirler.

(7) Danışmanın görüşü ve ilgili EABDB/EASDB’nın onayı ile aynı enstitünün diğer
programlarından veya ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı alınarak üniversitenin diğer ensti-
tülerindeki programlardan da dersler alınabilir. Enstitü dışından ders alacak öğrenciler kayıt
tarihinden on gün önce danışmanın onayı ile EABDB/EASDB’na başvururlar.

(8) Kayıtsız duruma düşen öğrencilerden yarıyıl kaydını yaptırmak isteyenler, gerek-
çelerini belirterek ve belgeleyerek ilgili EABDB/EASDB’na en geç o yarıyılın ders ekle-sil
süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca uygun görülen ve ge-
rekli kayıt şartlarını sağlamış olan öğrenci kaydını yenileyebilir. Kayıtsız duruma düşen öğ-
renciler daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıt yap-
tırabilir.

(9) Kayıtsız duruma düşen öğrenciler tez aşamasında ise, tez danışmanı/tez izleme ko-
mitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılır ve öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz. Bu süreler azami süreden sayılır.
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Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 21 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hüküm-

leri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul
edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için
kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan
öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında
yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile lisansüstü program öncesi uygulanan bilimsel
hazırlık programı, yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri de katkı payını/öğrenim ücretini ilgili
programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eği-
tim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun
olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

Ders saydırma/intibak
MADDE 22 – (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler

ile daha önce aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen
öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildiği programa intibakı yapılır.

(2) İntibakta;
a) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde daha önce alınan lisansüstü

dersler veya faaliyetler/uygulamalar,
b) Yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans dersleri ve yük-

sek lisansa yönelik diğer faaliyetler/uygulamalar,
c) Özel öğrencilik kapsamında alınan lisansüstü derslerin en fazla 30 AKTS kredisi

dikkate alınır.
ç) Lisansüstü program kapsamında ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile müfredat dışı

ders alınabilir, ancak bu derslerde kazanılan krediler intibakta veya mezuniyet şartının sağlan-
masında dikkate alınmaz.

(3) İntibak, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü alınarak
ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakı-
nın yapıldığı yarıyıl da belirtilir.

(4) Ders saydırma talebinde bulunacak öğrenciler, kayıt tarihini izleyen on beş gün için-
de transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili EABDB/EASDB’na başvurmaları gerekir.
EABD/EASD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla, başarılı olunan ders-
lerden uygun görülen ders sayısı kadar öğrencinin zorunlu ders kredisi yerine sayılabilir.

(5) İntibak ettirilen derslerin not dönüşümlerinde bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin
ikinci fıkrası esas alınır ve harf notları AGNO hesabına katılır.

Danışmanlar
MADDE 23 – (1) Lisansüstü programlarından herhangi birine kayıt hakkı kazanan her

öğrenci için, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar EABDB/EASDB’nın önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayıyla danışman atanır. Tez danışmanı atanıncaya kadar ilgili EABD/EASD
başkanı, danışmanlık görevini yürütür.

(2) Yüksek lisans programlarında danışman, EABD/EASD veya diğer EABD/EASD
ya da başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından atanır. İkinci tez danış-
manı atanması gerektiği durumlarda ikinci danışman, aynı usulle atanır.
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(3) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında danışman, EABD/EASD ya da başka
yükseköğretim kurumlarındaki aynı veya eşdeğer EABD/EASD öğretim üyeleri arasından ata-
nabilir. Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda,
EABDB/EASDB’nın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı ata-
nabilir. İkinci tez danışmanı atanması gerektiği durumlarda ikinci danışman, aynı usulle atanır.
Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tara-
fından atanan danışman da ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir.

(4) Bir öğrencinin danışmanı, öğrenci veya danışmanın yazılı talepleri üzerine,
EABDB/EASDB’nın görüşüne dayanılarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(5) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve
yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görev-
lerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, danışman atandıktan sonra uzmanlık
alan derslerinden birini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü ku-
rulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Dersler, derslerin açılması ve sorumluları
MADDE 24 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere

iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seç-
meli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tara-
fından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön şartları, eş şartları, ara sınav
ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler ilgili
EABD/EASD’nin önerisi üzerine ilgili enstitü kurulu tarafından kararlaştırılır.

(3) Bir dersin alınabilmesi için ondan önce alınarak başarılması gereken derse ön şart
dersi, aynı yarıyılda bir dersle birlikte alınması gereken derse ise eş şart dersi denir.

(4) Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile la-
boratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının
toplamından oluşur. AKTS kredi değeri ise yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi dâhilinde öğ-
renci iş yüküne göre ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile
belirlenir.

(5) Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi ve tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin
haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere yerel kredi değeri verilmez.

(6) Her yarıyıl açılacak dersler ve bunların sorumlu öğretim üyeleri, EABD/EASD aka-
demik kurulunca belirlenerek EABDB/EASDB’nın önerisi ile enstitü yönetim kurulunca karara
bağlanır ve ilan edilir.

Derslere devam
MADDE 25 – (1) Öğrenci her yarıyıl teorik derslerin %70'ine, uygulamaların %80'ine

devam etmek zorundadır. Derslere devam, dersi yöneten ilgili öğretim üyesi tarafından takip
edilip değerlendirilir.

(2) Üniversiteyi temsil etmek üzere spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve
yarışmalar gibi etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık
çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, de-
vam süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Birinci dereceden yakınını kaybetme veya sağlık sorunları gibi haklı ve geçerli ne-
denle derse devam edemeyen öğrenciler uygun belge ile belgelendirmek ve toplamda 3 haftayı
geçmemek kaydı ile devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.
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(4) Başarısız olunan bir dersin tekrarında devam şartı aranıp aranmayacağı ilgili Enstitü
Kurul kararı ile belirlenir.

(5) Uzaktan lisansüstü eğitim programlarında ders ve uygulamalara devamla ilgili hu-
suslar EABDB/EASDB’nın önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Kayıt dondurma
MADDE 26 – (1) Öğrencinin kayıt dondurma talebi, gerekçeli bir dilekçe ve belgele-

riyle birlikte, ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Kayıt dondurma talepleri, Senato tarafından
kabul edilen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından de-
ğerlendirilir ve alınan karar, ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(2) Kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında ilk dört hafta içinde yapılması esastır.
Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular iş-
leme konulmaz.

(3) Sağlık sebebiyle kayıt dondurma başvurusunda bulunacak öğrencilerin herhangi bir
sağlık kuruluşundan alacağı sağlık raporunun, en az yirmi iki öğretim gününü kapsaması ge-
rekir.

(4) Öğrenciler, her defasında en fazla iki yarıyıl olmak üzere; toplam dört yarıyıla kadar
kayıt dondurma başvurusu yapabilir.

(5) Ancak, sürekli sağlık sorunları olduğunu herhangi bir sağlık kuruluşundan alacağı
sağlık raporu ile belgeleyenler, bu süre kısıtlaması dışındadır.

(6) Kayıt donduran öğrenciler, derslere devam edemez ve kayıt dondurdukları süreler
öğretim süresinden sayılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar ve başarı ölçme araçları
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak

olan ara sınav, kısa sınavlar ile kısa ödev, uzun ödev, proje gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl
sonu sınavları/yarıyıl sonu çalışmaları ile ölçülür.

(2) Başarı değerlendirmesine esas alınacak etkinlikler ve ağırlıkları yarıyılın ilk on beş
günü içerisinde ilân edilir.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler bütünleme
sınavına girebilirler.

Sınav sonuçlarının bildirilmesi ve sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 28 – (1) Bir dersin sınav sonuçları ve sınav evrakları ile yarıyıl değerlendirme

sonuçları ilgili öğretim elemanı tarafından EABD/EASD başkanına onaylatılarak ilgili enstitüye
tutanakla teslim edilir.

(2) Öğrenciler, lisansüstü derslerde alınan notlara ilişkin itirazlarını, notların ilanından
itibaren ilk beş iş günü içinde ilgili EABDB/EASDB’na yaparlar. İtiraz, dersi veren öğretim
elemanı tarafından değerlendirilir. Maddi hata tespit edilmesi halinde, not düzeltilmesi ilgili
enstitü yönetim kurulu onayıyla yapılır.

Mazeret sınavları
MADDE 29 – (1) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, ilgili enstitü

yönetim kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen nedenlerle mazeretlerinin kabul edilmesi
durumunda, giremedikleri yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları akademik takvim çerçeve-
sinde yapılır.
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(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren, ancak Üniversite tarafından görevlen-
dirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına gire-
bilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, ilgili enstitü yönetim kurulu
kararı ile belirlenir.

(3) Mazeretle ilgili başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren beş iş günü içinde
bizzat veya faks ile yazılı olarak ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Bu süre dışında yapılan
başvurular geçersizdir. Ancak, sağlık raporlarında bu süre, raporun veriliş tarihinden itibaren
başlar.

(4) Mazereti, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret sü-
resi içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrencinin sınav
sonuçları geçersiz kabul edilir.

(5) Geçerli mazereti nedeniyle tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sı-
navlara giremeyen öğrenciler için, beş iş günü içinde mazeretlerini ilgili enstitüye bildirmeleri
ve mazeretlerinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi
belirlenir.

Başarının değerlendirilmesi
MADDE 30 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav veya dönem içi çalışmalarından olu-

şan dönem içi not ortalamasının % 40'ına, dönem sonu çalışma notu/final veya bütünleme sınav
notunun % 60'ının ilavesiyle hesaplanır. Dönem içi not ortalamasıyla, başarı notunun hesabında
kesirli not en yakın tam sayıya tamamlanır.

(2) Bir öğrenciye, bilimsel hazırlık ve lisansüstü programda aldığı her ders için dersi
yürüten öğretim elemanı tarafından 100 tam puan üzerinden aşağıda karşılığı belirtilen başarı
notlarından birisi verilir.

Sayısal puan Başarı notu Katsayı Yüksek Lisans Doktora/Sanatta yeterlik
90-100 AA 4.00 Başarılı Başarılı
85-89 BA 3.50 Başarılı Başarılı
75-84 BB 3.00 Başarılı Başarılı
70-74 CB 2.50 Başarılı Şartlı başarılı
65-69 CC 2.00 Şartlı başarılı Başarısız
60-64 DC 1.50 Başarısız Başarısız
55-59 DD 1.00 Başarısız Başarısız
50-54 FD 0.50 Başarısız Başarısız
00-49 FF 0.00 Başarısız Başarısız

(3) Şartlı başarılı değerlendirmeleri, AGNO yüksek lisansta 2.50, sanatta yeterlilik ve
doktorada 3.00 ve üstü olması halinde başarılı sayılır. Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki harf
başarı notları kullanılır:

a) DZ, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortala-
ması hesabında FF notu gibi işlem görür. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar eder ve derse
devam şartı aranır.

b) İZ notu, kayıt dondurduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulama-
larına ait şartları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. AGNO hesabına katılmaz. Öğrenci İZ
notu aldığı tüm dersleri tekrar eder.

c) YT notu, not ortalamasına katılmayan seminer, uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik,
doktora tez önerisi, tez çalışması veya dönem projesi gibi derslerden başarılı olan öğrenciye
verilir.
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ç) YZ notu, not ortalamasına katılmayan seminer, uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik,
doktora tez önerisi, tez çalışması veya dönem projesi gibi derslerden başarısız olan öğrenciye
verilir.

d) GM notu, öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Yarıyıl içi sınavlarda GM notu alan
öğrenci, yarıyıl içi mazeret sınavına girerse GM notu sayısal nota dönüştürülür. Yarıyıl içi ma-
zeret sınavına girmezse, GM notu sıfıra (0) dönüştürülür.

Ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 31 – (1) AGNO ve dönem sonu not ortalaması; öğrencinin kaydolduğu ve

not ortalaması hesabına giren her dersten alınan başarı notunun katsayısı ile o dersin AKTS
kredi değeri çarpımları toplamının derslerin AKTS kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle
bulunur. Bu işlem, tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında AGNO elde edilir. Bir ders
yerine başka bir ders tekrar edildiğinde sadece en son alınan dersin notu, genel not ortalamasına
katılır. Not ortalamaları, virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Ders tekrarı
MADDE 32 – (1) Öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrar eder. Şartlı başarılı notların

başarılı sayılabilmesi için, AGNO’nun yüksek lisansta en az 2.50, doktora ve sanatta yeterlik
için ise en az 3.00 olması gerekir. Aksi halde şartlı başarılı dersler tekrar edilir.

(2) Lisansüstü öğreniminde bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabil-
mesi için; AGNO’nun yüksek lisansta en az 2.50, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 3.00
olması gerekir. Genel not ortalaması bu ortalamaların altında olan öğrenciler, not ortalamasını
yükseltmek için şartlı başarılı derslerini tekrar edebilir.

(3) Öğrenci; genel not ortalamasını yükseltmek için veya başarısız olduğu için, danış-
manın önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir dersin yerine başka bir ders
alabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını, yüksek lisans
tezi olarak bir akademik ürün haline getirme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Ders yükü ve başarı
MADDE 34 – (1) Bu program, toplam 21 yerel krediden az olmamak şartıyla en az

yedi adet ders, bir seminer dersi, tez yönetimi ve uzmanlık alan dersi ile tezden oluşur. Ders
ve tez çalışmalarının AKTS kredisi ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirle-
nir.

(2) Seminer dersi, tez yönetimi ve uzmanlık alan dersi yerel kredisiz olup YT veya YZ
olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez yöne-
timi ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci tezini teslim edeceği dö-
nemde tez yönetimi ve uzmanlık alan dersinden YT notu almak zorundadır. Tez yönetimi ve
uzmanlık alan dersine kayıt yaptıran öğrenci yarıyıl sonu sınav takviminin son gününe kadar
çalışmaları ile ilgili raporu dersi yürüten öğretim üyesine sunar. Raporlar dersi yürüten öğretim
üyesi tarafından YT veya YZ olarak değerlendirilir.

(3) Öğrenci, müfredat derslerinin en çok iki tanesini başka bir yükseköğretim kuru-
mundan da alabilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değer-
lendirilmesi bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ilgili enstitü yönetim
kurulu tarafından yapılır.
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(4) Tezli yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla,
lisans dersleri alınabilir. Ancak bu derslerden en çok iki tanesi programın ders yüküne sayıla-
bilir. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders alınabilir ve en çok iki tanesi programın
ders yüküne sayılabilir.

(5) Bir sanat alanında yüksek lisans programına kayıtlı öğrenci, tez yerine bir sanat
eseri raporu da hazırlayabilir.

(6) Azami süre içinde derslerini ve tezini başarıyla tamamlayamayan ya da AGNO
2,50’den az olan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrencilere bu Yönetmeliğin 7 nci mad-
desinin altıncı fıkrası hükümleri uygulanır.

Danışmanın görevi
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programında danışmanın görevi; öğrenciye ders

seçiminde ve tez çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapmaktır.
Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlanması
MADDE 36 – (1) Yüksek lisans tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önün-

de savunulması aşamalarını içerir.
(2) Öğrenci, danışman onayı ile belirlediği tez konusunu en geç üçüncü yarıyılın aka-

demik takvimde belirtilen ekle-sil süresi sonuna kadar ilgili EABDB/EASDB’na bildirmek zo-
rundadır. Tez konusu ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi ve Enstitü Müdürlüğünün onayıyla
kesinleşir.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini ilgili enstitü tarafından belirlenen yazım
kurallarına uygun biçimde yazmak, danışman onayını aldıktan sonra enstitü müdürlüğüne tes-
lim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(4) Tez jürisi; danışmanın görüşü de alınarak, ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri
başka bir EABD/EASD veya diğer bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş
asil ve iki yedek üyeden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, varsa ikinci tez da-
nışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Jüri üyeleri, tez kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
EABDB/EASDB’nın önerdiği ve enstitü yönetim kurulunun onayladığı tarihte öğrenciyi tez
savunma sınavına alırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen tez alanıyla
ilgili soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında kabul, red veya
düzeltme kararını gerekçeli olarak salt çoğunlukla verir. Bu karar, EABDB/EASDB’nca tez
sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenciye,
takip eden yarıyılın kayıt yenileme işleminden sonra yeni bir danışman atanır ve yeni bir tez
konusu belirlenip enstitüye bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak
tezini teslim eder ve aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda, tezini teslim etmeyen
veya savunmaya girip tezi reddedilen öğrenciye, takip eden yarıyılın kayıt yenileme işleminden
sonra yeni bir danışman atanır ve yeni bir tez konusu belirlenip enstitüye bildirilir.

(8) Tezi reddedilen öğrenciye talepte bulunması halinde, aynı ana bilim dalı tezsiz yük-
sek lisans programının ders kredi yükü, dönem projesi ve benzeri gereklerini yerine getirmiş
olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona er-
dirilir.
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Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 37 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan öğ-

renci; gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenen
tez yazım kılavuzuna göre yazılmış ve ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda yüksek
lisans tezinin ciltlenmiş ve elektronik haldeki kopyasını, tez savunma sınavını izleyen bir ay
içinde enstitüye teslim eder.

(2) Yüksek lisans tezi ve tezin teslimi usul yönünden uygun bulunan öğrenci ilgili ens-
titü yönetim kurulu kararıyla mezun edilir ve tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
Yüksek lisans tezi ve tezin teslimi usul yönünden uygun bulunmayan öğrencinin diploma ha-
zırlama işlemleri başlatılmaz.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’da-
ki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanma yeteneği kazandırmaktır.
Ders yükü ve başarı
MADDE 39 – (1) Bu program toplam otuz yerel krediden az olmamak şartıyla en az

on adet ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Ders ve dönem projesi çalışmalarının AKTS
kredisi ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(2) Dönem projesi dersi kredisiz olup, YT veya YZ notu ile değerlendirilir. Öğrenci dö-
nem projesi dersine iki yarıyıldan sonra kayıt yaptırabilir ve yarıyıl sonunda projesi ile ilgili
tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olan bir raporu, danışmanına sunmak zorun-
dadır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda derslerini ve dönem projesini başarıyla
tamamlamış öğrencilere yeterlik sınavı uygulanmaz. Öğrenci azami öğrenim süresi içinde isteği
halinde, genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla ders tekrarı yapabilir. Bu öğrencilerin
ilgili yarıyılın sonunda enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekir.

(4) Öğrenci, müfredat derslerinin en çok üç tanesini başka bir Yükseköğretim Kuru-
mundan da alabilir. Başka bir Yükseköğretim Kurumundan alınan derslerde başarının değer-
lendirilmesi bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ilgili enstitü yönetim
kurulu tarafından yapılır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şar-
tıyla, lisans dersleri alınabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi programın ders yüküne
sayılabilir. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders alınmaz.

(6) Azami süre içinde derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayamayan ya da
genel not ortalaması 2,50’den az olan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrencilere bu
Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uygulanır.

(7) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
Lisansüstü Eğitim Öğretim Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesinde belirlenmiş olan asgari
şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda
tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılarak
tezli yüksek lisans programına intibakı yapılır.
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Danışmanın görevi
MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında danışmanın görevi; öğrenciye ders

seçiminde ve dönem projesi dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapmaktır.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 41 – (1) Kredili dersleri ile dönem projesi dersini başarıyla tamamlayan yük-

sek lisans öğrencisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edilir ve kendisine tezsiz yüksek
lisans diploması verilir. Dönem projesinin belirli sayıda ciltli ve elektronik kopyasını Enstitüye
teslim etmeyen öğrencilerin mezuniyet işlemleri başlatılmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’daki
programın onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 42 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

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

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Özgün bilgi üreterek bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel araştırma yöntemi geliştirme ve uygulama,
c) Bilinen bir yöntemin daha önce gerçekleştirilmemiş bir uygulamasını geliştirmek ve

yeni bir araştırma alanına uygulama, niteliklerinden en az birisini yerine getirmesi gerekir.
Ders yükü ve başarı
MADDE 43 – (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler

için toplam 21 yerel krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi,
yeterlik sınavı, tez önerisi, tez ve tezin jüri önünde savunulması aşamalarından oluşur. Lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 yerel kredilik on dört adet ders, uzmanlık
alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez ve tezin jüri önünde savunulması aşamalarından olu-
şur. Ders ve tez ile ilgili çalışmaların AKTS kredisi ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato
kararı ile belirlenir.

(2) Uzmanlık alan ve tez yönetimi dersi yerel kredisiz olup YT veya YZ olarak değer-
lendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl uzmanlık alan dersine
kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci tezini teslim edeceği dönemde tez yönetimi ve uzmanlık
alan dersinden YT notu almak zorundadır. Tez yönetimi ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptıran
öğrenci yarıyıl sonu sınav takviminin son gününe kadar çalışmaları ile ilgili raporu dersi yü-
rüten öğretim üyesine sunar. Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından YT veya YZ olarak
değerlendirilir.

(3) Öğrenci, müfredat derslerinden en çok dört tanesini (lisans derecesiyle kabul edi-
lenler için en çok yedi) danışmanın önerisi, ilgili EABD/EASD’nın kararı ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile aynı enstitünün farklı programlarından, diğer enstitülerden veya yükseköğretim
kurumlarından alabilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının de-
ğerlendirilmesi bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ilgili enstitü yönetim
kurulu tarafından yapılır.

(4) Öğrencinin alacağı lisans dersleri, ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Ancak yüksek
lisans programlarından alınan derslerin ne kadarının ders yüküne ve kredisine sayılabileceğini
ilgili Enstitü Kurulu belirler.
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(5) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programları şeklinde
de düzenlenebilir.

(6) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi,
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl (dört yarıyıl), lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için üç yıldır (altı yarıyıl). Bu süre içinde kredili derslerini başarı ile tamamlamak ve en
az 3,00/4,00 genel not ortalaması sağlamak zorundadır. Azami süre içinde derslerini başarıyla
tamamlayamayan ya da genel not ortalaması 3,00’dan az olan öğrenciler başarısız kabul edilir
ve bu öğrencilere bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uygulanır ve öğ-
renci takip eden yarıyılda şartlı başarılı derslerini tekrar alır.

(7) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerden, en çok dört dö-
nem sonunda en az yedi dersini başaran ve genel not ortalaması en az 2.50 olanların istemeleri
halinde, ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile aynı
EABD/EASD’nın tezli veya tezsiz yüksek lisans programına intibakları yapılır.

Danışmanın görevi
MADDE 44 – (1) Doktora programında danışmanın görevi; öğrenciye ders seçiminde

ve tez çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapmaktır.
(2) Danışman, öğrenci ile görüşerek belirlediği tez konusunu öğrencinin aldığı bütün

dersleri başarı ile tamamladığı ve 3.00 genel not ortalamasını sağladığı yarıyılın sonunda
EABDB/EASDB’na bildirmek zorundadır. Tez konusu, ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi ve
Enstitü Müdürlüğünün onayıyla kesinleşir.

Yeterlik sınavı
MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin temel ve doktora çalışmaları ile ilgili ko-

nularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Yeterlik sınavları; yılda iki kez güz ve bahar yarıyıllarında dönem başlangıcında il-

gili enstitünün belirleyeceği tarihlerde yapılır. Öğrenciler derslerini başarı ile tamamladıktan
ve 3.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağladıktan sonra yeterlik sınavına girer.

(3) Doktora yeterlik sınavı; enstitülerin her EABD/EASD için EABD/EASD akademik
kurulunca belirlenip, EABDB/EASDB’nca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan,
birisi öğrenci danışmanı olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşan Doktora Yeterlik Komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak
ve değerlendirmek amacıyla; birisi öğrenci danışmanı olmak üzere en az üç, en fazla beş öğ-
retim üyesinden oluşan sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı
ve sözlü sınavları sonucunda elde edilen not başarısının en az 75/100 olması gerekir. Doktora
Yeterlik Komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki duru-
munu değerlendirerek öğrencinin başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, EABDB/EASDB’nca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili ensti-
tüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrenci, kayıt yenileme işlemini yapmak şartıyla başarılı oluncaya
kadar yeterlik sınavına girebilir.

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

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                 23 Ekim 2013 – Sayı : 28800

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 38



Tez izleme komitesi
MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABDB/

EASDB’nın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi
(TİK) oluşturulur.

(2) TİK, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir
EABD/EASD’den veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üye-
sinden oluşur.

(3) TİK’in ilk toplantısı, TİK’in atanmasını takip eden en geç altı ay içinde yapılır.
(4) İkinci tez danışmanı TİK toplantılarına katılabilir ancak TİK üyesi olamaz.
(5) TİK üyeleri, ilgili EABDB/EASDB'nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun

onayı ile değiştirilebilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, yapacağı

tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç altı ay
içinde TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü
savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine verilmek üzere ilgili enstitü müdürlüğüne
teslim eder. Tez önerisini süresi içerisinde teslim etmeyen öğrenciye bir altı ay daha ek süre
verilir. İkinci altı ay sonunda teslim edilmediği durumda öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı
ile başarısız kabul edilir.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar
verir. Bu karar, EABDB/EASDB’nca üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına girmeyen öğrenciler başarısız kabul edilir.
(4) Başarısız bulunan öğrencilerin tez konusu, tez danışmanı ve/veya TİK’i değiştirile-

bilir ve takip eden en geç altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına girer.
Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması
MADDE 48 – (1) Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde

savunulması aşamalarını içerir.
(2) Öğrenci tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez

ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Tez önerisinde başarılı olan öğrenci tez danışmanı ve varsa ikinci danışman yöne-

timinde tez konusu ile ilgili araştırma çalışmalarına başlar.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine verilmek üzere enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu
raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı
belirtilir. Öğrenci, hazırladığı çalışma raporunu komite üyeleri önünde sözlü olarak sunar. Öğ-
rencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak belirlenir.
Komite tarafından, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciye yeni
bir danışman ile tez izleme komitesi atanır ve yeni bir tez önerisi belirlenir.

(5) Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez Yönetmelikte belirtilen süreler içinde
tez çalışma raporunu Enstitüye teslim etmeyen veya teslim ettiği halde komite üyeleri önünde
sözlü olarak sunmayan öğrenci başarısız sayılarak yeni bir danışman ile tez izleme komitesi
atanır ve yeni bir tez önerisi belirlenir.

(6) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini ilgili enstitü tarafından belirle-
nen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, danışman onayını aldıktan sonra enstitü mü-
dürlüğüne teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
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(7) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını azami süresi içinde tamamlayamadığı için tez savunmasına
giremeyen bir öğrenciye, ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu
onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler
verilir.

(8) Doktora tez jürisi, danışmanın da görüşü alınarak, ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü ilgili tez izleme komitesinde yer alan öğ-
retim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asil ve biri
başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. İkinci tez danış-
manı da dilerse tez savunma sınavına katkıda bulunmak için katılabilir.

(9) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
EABDB/EASDB’nın önerdiği ve enstitü yönetim kurulunun belirlediği tarihte öğrenciyi tez
savunma sınavına alırlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru
cevap bölümünden oluşur. Bu sınav dinleyicilere açıktır.

(10) Jüri, tez sınavının tamamlanmasından sonra dinleyicilere kapalı olarak tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar,
EABDB/EASDB’nca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi
reddedilen öğrenciye, takip eden yarıyılın kayıt yenileme işleminden sonra yeni bir danışman
ile tez izleme komitesi atanır ve yeni bir tez önerisi belirlenip enstitüye bildirilir.

(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yapa-
rak tezini teslim eder ve aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda, tezini teslim et-
meyen veya savunmaya girip tezi reddedilen öğrenciye, takip eden yarıyılın kayıt yenileme iş-
leminden sonra yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanır ve yeni bir tez önerisi belirlenip
enstitüye bildirilir.

(12) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrenciye talepte bulunması halinde tezsiz yüksek lisans programına intibakı yapılarak
diploması verilir.

(13) Doktora öğreniminde; alanı ile ilgili en az bir adet bilimsel makalesinin ulusal
veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması ve tezle
ilgili çalışmaları hakkında ulusal veya uluslararası etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı
veya görsel olarak sunum yapmış veya güzel sanatlar alanında kişisel sergi açmış olması dok-
tora mezuniyet şartı olarak aranır. Makalenin ve ilgili çalışmanın niteliğine ilişkin hususlar
ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

Doktora diploması
MADDE 49 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan öğ-

renci; gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenen
tez yazım kılavuzuna göre yazılmış ve ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda doktora
tezinin ciltlenmiş ve elektronik haldeki kopyasını, tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde
enstitüye teslim eder.

(2) Doktora tezi ve tezin teslimi usul yönünden uygun bulunan öğrenci; bu Yönetme-
liğin 48 inci maddesinin onüçüncü fıkrasında belirtilen mezuniyet şartını sağlaması halinde,
ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla mezun edilir ve doktora diploması almaya hak kazanır.
Doktora tezi ve tezin teslimi usul yönünden uygun bulunmayan öğrencinin diploma hazırlama
işlemleri başlatılmaz.

(3) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’ndaki prog-
ramın onaylanmış adı bulunur.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir tez ile sanat eseri veya tasarımın

ortaya konulmasını, müzik ve görsel sanatlar ile grafik tasarımında üstün bir uygulama ve ya-
ratıcılığı amaçlayan bir lisansüstü programıdır.

Ders yükü ve başarı
MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesine sahip olan adaylar

için toplam 21 yerel krediden az olmamak şartıyla, en az yedi adet ders, uygulamalar ile tez
veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalı çalışmalardan oluşur. Lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 yerel kredilik on dört adet ders, uygulamalar ile
tez veya uygulamalı çalışmalardan oluşur. Ders ve tez veya uygulama çalışmalarının AKTS
kredisi ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(2) Uygulamalı çalışmalar yerel kredisiz olup YT veya YZ olarak değerlendirilir. Uy-
gulamalı çalışma dersine kayıt yaptıran öğrenci yarıyıl sonunda çalışmaları ile ilgili raporu
dersi yürüten öğretim üyesine sunar.

(3) Öğrenci, müfredat derslerinden en çok dört adedini (lisans derecesiyle kabul edi-
lenler için en çok yedi adedini) danışmanın önerisi, ilgili EABDB/EASDB’nın kararı ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile aynı enstitünün farklı programlarından, diğer enstitülerden veya yük-
seköğretim kurumlarından alabilir. Başka bir Yükseköğretim Kurumundan alınan derslerde ba-
şarının değerlendirilmesi bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ilgili ens-
titü yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Öğrencinin alacağı lisans dersleri, ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Ancak yüksek
lisans programlarından alınan derslerin ne kadarının ders yüküne ve kredisine sayılabileceğini
ilgili Enstitü Kurulu belirler.

(5) Sanatta yeterlik programları, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş programlar şeklinde
de düzenlenebilir.

(6) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl (dört yarıyıl), lisans derecesi ile
kabul edilenler için üç yıldır (altı yarıyıl). Bu süre içinde kredili derslerini başarı ile tamamla-
mak ve en az 3.00/4.00 ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) sağlamak zorundadır. Azami
süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan ya da genel not ortalaması 3,00’dan az olan
öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrencilere bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı
fıkrası hükümleri uygulanır ve öğrenci takip eden yarıyılda şartlı başarılı derslerini tekrar alır.

(7) Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerden, en çok
dört dönem sonunda en az yedi dersini başaran ve genel not ortalaması en az 2.50 olanların is-
temeleri halinde, ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
aynı EABD/EASD tezli veya tezsiz yüksek lisans programına intibakları yapılır.

Danışmanın görevi
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik çalışması programında danışmanın görevi; öğrenciye

ders ve uygulama seçimi ile tez veya uygulamalı çalışmanın yürütülmesinde danışmanlık yap-
maktır.
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(2) Danışman, öğrenci ile görüşerek belirlediği tez veya uygulamalı çalışmanın konu-

sunu, öğrencinin aldığı bütün dersleri ve uygulamaları, başarı ile tamamladığı ve 3.00 genel

not ortalamasını sağladığı yarıyılın sonunda EABDB/EASDB’na bildirmek zorundadır. Tez

veya uygulamalı çalışma konusu, ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi ve enstitü yönetim kurulu

onayıyla kesinleşir.

Sanatta yeterlik çalışmasının hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik tezi veya uygulama çalışması, tez çalışması veya

uygulama çalışması ve sonrasında jüri üyeleri önünde savunulması aşamalarını içerir.

(2) Öğrenci tez/uygulama çalışması danışmanı atanmasını izleyen dönem başından iti-

baren her yarıyıl tez/uygulama çalışması ve tez/uygulama çalışmasına ilişkin derslere kayıt

yaptırmak zorundadır.

(3) Tez/uygulama çalışması belirlenen öğrenci danışmanı ve varsa ikinci danışman yö-

netiminde tez/uygulama çalışması konusu ile ilgili araştırma çalışmalarına başlar.

(4) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğ-

renci ise; çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili enstitü tarafından kabul edilen

tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, ayrıca tezini veya uygulamalı çalışmasını da-

nışman onayını aldıktan sonra enstitü müdürlüğüne teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak

savunmak zorundadır.

(5) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez; sergi, proje veya

uygulama çalışmasını azami süresi içinde tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğren-

ciye ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile

tez, sergi, proje veya uygulama çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı

ay olmak üzere ek süreler verilir.

(6) Jüri, danışmanın da görüşü alınarak, ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi ve enstitü

yönetim kurulu onayı ile atanır. Biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka bir yükseköğ-

retim kurumundan olmak üzere beş asil ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak

üzere iki yedek üyeden oluşur.

(7) EABD/EASD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla tezin veya

metnin jüriye tesliminden itibaren en geç bir ay içinde belirlenen tarihte toplanan jüri üyeleri,

öğrenciyi tez veya uygulamalı çalışmalardan oluşan sanatta yeterlik çalışması sınavına alır. Bu

sınav, çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur.

(8) Jüri, sınavın tamamlanmasından sonra dinleyicilere kapalı olarak tez veya uygula-

malı çalışma, sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya dü-

zeltme kararı verir. Ret kararıyla ilgili olarak jüri üyelerinin hazırladıkları kişisel değerlendirme

raporları, EABDB/EASDB’nca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gere-

ğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Savunmaya

girmeyen veya sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrenciye, takip eden yarıyılın kayıt ye-

nileme işleminden sonra yeni bir danışman atanır ve yeni bir sanatta yeterlik konusu belirlenip

enstitüye bildirilir.
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(9) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik çalış-
masında başarılı olamayan öğrenciye talepte bulunması halinde tezsiz yüksek lisans programına
intibakı yapılarak diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışması veya tez savunma sınavında başarılı olan

ve diğer şartları sağlayan öğrenci; gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, ilgili enstitü
kurulu tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna göre yazılmış ve ilgili enstitü yönetim ku-
rulunca belirlenen sayıda tezin veya metnin ciltlenmiş ve elektronik haldeki kopyasını, tez sa-
vunma sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eder.

(2) Sanatta yeterlik çalışması veya tezi ile teslimi usul yönünden uygun bulunan öğrenci
ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla sanat dalının özelliğine göre sanatta yeterlik diploması
almaya hak kazanır. Sanatta yeterlik çalışması veya tezi ile teslimi usul yönünden uygun bu-
lunmayan öğrencinin diploma hazırlama işlemleri başlatılmaz.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’ndaki
programın onaylanmış adı bulunur.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İlişik kesilme
MADDE 55 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olmak.
b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış

olmak.
Disiplin işleri
MADDE 56 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde,

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Engelli öğrenciler
MADDE 57 – (1) Üniversite yönetim kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu engelli

öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve

22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hüküm-
leri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 59 – (1) 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dum-

lupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış-
tır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce ensti-

tüye kayıt yaptıran öğrencilere, bu Yönetmeliğin 48 inci maddesinin onüçüncü fıkrası hüküm-
leri uygulanmaz.
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(2) 2014-2015 eğitim öğretim yılından önce lisansüstü programlarına başlamış olan öğ-

renciler için, not ortalamalarının hesaplanmasında bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesi ile yü-

rürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce enstitüye kayıt yaptıran öğ-

rencilere, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükümlerinde yer alan minimum

AKTS gerekliliği şartları aranmaz. Bu durumda olan öğrenciler için Yönetmeliğin 59 uncu

maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Erzincan Üniversitesinden:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/4/2012 tarihli ve 28278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başarı notunun hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde

bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanlar

bağıl değerlendirme yapılırken dikkate alınmaz. DKL ilgili öğretim elemanı tarafından belir-

lenir. DKL 100 üzerinden 30’u geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan

öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz. Ham başarı notu; Alt

Limit (AL)’in altında ancak 30’un üzerinde ise FD, 30’un altında ise FF olarak değerlendirilir.

Eğer FF dışındaki en düşük harf notu AL’nin üzerindeyse, FF dışındaki en düşük harf notu alt

sınırı ile 30 arasındaki bu notlara da FD notu verilir. AL’nin değeri, 35-60 arasında olmak şartı

ile ilgili kurulca belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

29/4/2012 28278

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 20/6/2012 28329

2- 8/11/2012 28461
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TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE

YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ
(VII-128.4)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo ser-

tifikalarının ihracı ile yabancı yatırım fonu paylarının satışına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile yabancı ya-

tırım fonu paylarının Türkiye'de halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışına ilişkin
aşağıdaki işlemler bu Tebliğ hükümlerine tabi olup, bu işlemlerin yapılabilmesi için Kurul’a
başvurulması zorunludur.

a) Yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının halka arzı.
b) Yabancı yatırım fonu paylarının halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışı.
c) Paylar hariç yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının halka arz

edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışı.
ç) Payları veya depo sertifikaları borsada işlem gören yabancı ortaklıkların yabancı ser-

maye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya
nitelikli yatırımcılara satışı.

d) Payları borsada işlem gören yabancı ortaklıkların bedelli ve bedelsiz pay ihracı.
e) Payları yurt dışı borsalarda işlem gören yabancı ortaklıkların, paylarının borsada iş-

lem görmeye başlaması.
(2) Yabancı devletler ve mahalli idarelerin yabancı sermaye piyasası araçlarının Türki-

ye’de satışı ile ilgili esaslar, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde, başvurunun niteliğine göre Ku-
rulca belirlenir.

(3) Yabancı yatırım fonu paylarının satışı kavramı, payların bir bedel karşılığı satışını,
payların pazarlanması amacıyla; bire bir veya toplu, mektupla veya her türlü iletişim aracıyla
tanıtımını ve yatırımcıyla ilişki kurmaya yönelik her türlü faaliyeti kapsar.

(4) Türkiye’de yerleşik kişilerin; sermaye piyasası mevzuatına göre yetkili bulunan ku-
ruluşlar vasıtasıyla yurtdışındaki mali piyasalarda işlem gören yabancı sermaye piyasası araç-
larını ve yabancı yatırım fonu paylarını satın almaları, satmaları, sermaye piyasası mevzuatı
çerçevesinde halka arz niteliği taşımaması şartıyla, bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

(5) Yabancı ortaklıklar tarafından, çalışanlara pay edindirme planları ve benzeri prog-
ramlar kapsamında Türkiye’deki çalışanlarına verilecek payların ve yabancı yatırım fonu pay-
larının satışı, satış işleminin Türkiye’de gerçekleşmemesi, halka arz tanımına girecek bir uy-
gulama yapılmaması, çalışanlara sunulacak bilgilerin halka arz izlenimi verecek ifadeler içer-
memesi koşuluyla Kurul’a başvuruya tabi değildir.

(6) Niteliği itibarıyla yabancı yatırım fonlarına benzeyen diğer kolektif yatırım kuru-
luşları yabancı ortaklık olarak değerlendirilmez ve bu kuruluşlar için bu Tebliğin sekizinci bö-
lümünde yer alan hükümler uygulanır.

(7) Yabancı yatırım fonları paylarına ilişkin esasların düzenlendiği bu Tebliğin sekizinci
bölümde yer alan izahname, temsilci, ihraççı ve saklama kuruluşu kavramları, fon izahnamesi,
fon temsilcisi, fon ihraççısı ve fon saklama kuruluşunu ifade eder.
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 12 ve 13 üncü maddeleri, 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, 130 uncu
maddesinin üçüncü fıkrası ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 15
inci maddesinin (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Borsa: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan Bor-

sayı,
b) Depo Sertifikası: Saklama kuruluşlarında saklanan yabancı sermaye piyasası araç-

larını temsilen depocu kuruluş tarafından ihraç edilen ve sahibine bu araçların verdiği hakları
aynen sağlayan, bunlara özdeş, nominal değeri Türk Lirası olarak veya T.C. Merkez Bankasınca
günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı paralar cinsinden ifade edilen sermaye piyasası
aracını,

c) Depocu Kuruluş: Saklama kuruluşu nezdinde kendi adına ve depo sertifikası sahipleri
hesabına saklanan yabancı sermaye piyasası araçlarını temsilen depo sertifikası çıkaran banka
ile Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan geniş yet-
kili aracı kurumları,

ç) Derecelendirme Kuruluşları: Kurul’un derecelendirme faaliyetlerine ilişkin düzen-
lemeleri ile derecelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilen derecelendir-
me kuruluşları ve Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen
uluslararası derecelendirme kuruluşlarını,

d) Fon: Yurt dışında kurulmuş yabancı yatırım fonlarını,
e) Fon İhraççısı: Yabancı yatırım fonunun kurucusunu veya yöneticisini,
f) Fon İzahnamesi: Yabancı yatırım fonu paylarının Türkiye’de satışına ilişkin olarak

hazırlanan kamuyu aydınlatma belgesini,
g) Fon Saklama Kuruluşu: Yabancı yatırım fonlarına saklayıcılık hizmeti sunmak üzere

yurtdışında kurulu ilgili otorite tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,
ğ) Fon Temsilcisi: Bankaları veya Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin

düzenlemelerinde tanımlanan Türkiye’de yerleşik geniş yetkili aracı kurumları,
h) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası-

nın (k) bendinde tanımlanan elektronik sistemi,
ı) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
i) KGK: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
j) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
k) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
l) Nitelikli Yatırımcı: Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcıyı,
m) Saklama Kuruluşu: Kurulduğu ülke mevzuatınca sermaye piyasası araçlarını sakla-

maya yetkili kılınan kurumlardan saklama faaliyetinde bulunması Kurulca uygun görülen ku-
rumları,

n) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,
o) Temsilci: Yabancı yatırım fonu payları hariç olmak üzere yabancı sermaye piyasası

araçlarının satışı için Kurula başvuran yabancı ortaklıklar ve/veya yabancı ortaklıkta pay sahibi
olan kişi veya depocu kuruluş ile aralarında vekalet veya başka bir nitelikte sözleşme ilişkisi
bulunan, geniş yetkili Türkiye’de yerleşik aracı kurumları veya kalkınma ve yatırım bankala-
rını,
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ö) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
p) Yabancı Ortaklık: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda ta-

nımlanan dışarıda yerleşik kişilerden ilgili ülke mevzuatına göre sermaye piyasası araçlarını
ihraç eden ortaklığı,

r) Yabancı Ortaklık Payı: Yabancı ortaklıklarca bulundukları ülke mevzuatına uygun
olarak ihraç edilen ve ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarını,

s) Yabancı Sermaye Piyasası Araçları: Yabancı yatırım fonu payları hariç olmak üzere
yabancı ortaklıklar veya yabancı devletler ve mahalli idareler tarafından ihraç edilen ve Kanu-
nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde tanımlanan sermaye piyasası araçlarını,

ş) Yabancı Yatırım Fonu Payı: Yurt dışında kurulmuş kolektif yatırım kuruluşu niteli-
ğindeki yabancı yatırım fonu tarafından ihraç edilen ve diğer sermaye piyasası araçları niteli-
ğinde sayılan sermaye piyasası aracını,

t) Yatırımcı Bilgi Formu: Fonun yapısını, yatırım stratejisini ve risklerini yansıtan özet
formu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arz Edilerek
ve Halka Arz Edilmeksizin Satışı

Halka arz için ön şartlar
MADDE 5 – (1) Türkiye’de halka arz edilecek yabancı sermaye piyasası araçlarının

borsada işlem görme başvurusunun veya ihracının bir borsa veya yetkili sermaye piyasası oto-
ritesi tarafından yatırımcının korunması veya buna benzer bir gerekçeyle reddedilmemiş olması
gerekir.

(2) Yabancı sermaye piyasası araçları, Türk Lirası olarak veya TCMB’ce günlük alım
satım kurları ilan edilen yabancı paralar üzerine düzenlenmiş olmalıdır.

(3) Yabancı sermaye piyasası araçlarının ihraç edildikleri ülkede; bunların Türkiye’de
satışına, sağladığı mali haklar ile ilgili işlem ve ödemelerin Türkiye’de yapılmasına ve yöne-
timsel hakların kullanılmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamalıdır.

(4) Yabancı sermaye piyasası araçları devir veya tedavülünü kısıtlayıcı veya sahibinin
haklarını kullanmasını engelleyici kayıtlara tabi tutulmamış olmalı ve bunların üzerlerinde ayni
hak, hapis hakkı veya benzeri kısıtlayıcı haklar bulunmamalıdır.

(5) Yabancı ortaklıkların pay dışındaki ihraçlarında, başvuru tarihinden önceki bir yıl
içerisinde bir derecelendirme kuruluşundan, notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir se-
viyesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alması gerekmektedir.

(6) Kurul yatırımcıların korunması ya da benzer bir gerekçeyi gözeterek başvuru sahi-
bini bilgilendirmek kaydıyla ihracın ve sermaye piyasası aracının niteliğine göre yukarıda sa-
yılanlar dışında ön şartlar getirebilir.

Temsilci olabilecekler ve temsilcinin atanması
MADDE 6 – (1) Yabancı sermaye piyasası aracının halka arzında atanması zorunlu

olan temsilci, yabancı sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/ve-
ya nitelikli yatırımcılara satışı başvurularında isteğe bağlı olarak da atanabilir.

(2) Yabancı sermaye piyasası araçlarının halka arzı halinde yabancı ortaklık ile temsilci
arasında, söz konusu araçların depo sertifikası vasıtasıyla halka arzı halinde ise depocu kuruluş
ile temsilci arasında yazılı bir sözleşme düzenlenmesi şarttır. Yabancı sermaye piyasası araç-
larının sahipleri tarafından Türkiye’de ilk halka arzında, sözleşme bu kişi ile temsilci arasında
düzenlenir, şu kadar ki yabancı ortaklığın yükümlülüklerine de bu sözleşmede yer verilir ve
yabancı ortaklığın da sözleşmeyi imzalaması esastır.

23 Ekim 2013 – Sayı : 28800                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 47



(3) İkinci fıkrada belirtilen sözleşmenin süresinin, varsa en az yabancı sermaye piyasası
aracının vadesi kadar olması şarttır. Ancak 60 gün önceden ihbar edilmesi şartıyla veya sonra-
dan sözleşmenin devamını engelleyen hususların ortaya çıkması durumunda sözleşme taraflarca
sona erdirilebilir. Sözleşmenin ihbarla sona erdirilmek istenmesi durumunda ihbar tarihinden
sona erme tarihine kadar geçecek süre içerisinde yabancı ortaklık, yabancı ortaklık ile birlikte
yabancı ortak veya depocu kuruluşun yeni bir temsilci ataması ve Kurul’a bildirmesi zorunlu-
dur. İflas gibi temsilcinin yükümlüklerini yerine getirmesini imkansız kılan hallerde ise yeni
temsilci ataması derhal yapılarak Kurul’a bildirilir. İmzalanan temsilcilik sözleşmesi nedeniyle
doğan tüm yükümlülükler yeni bir sözleşme imzalanıp Kurul’a sunuluncaya kadar devam eder.
Bu hususa temsilcilik sözleşmesinde yer verilir.

(4) Yabancı sermaye piyasası araçlarının depo sertifikası vasıtasıyla halka arzında de-
pocu kuruluşun temsilcinin niteliklerini haiz olması koşuluyla temsilci olması mümkündür. Bu
durumda ikinci fıkrada belirtilen temsilcilik sözleşmesi depocu kuruluş ile yabancı ortaklık
arasında yapılır.

(5) Piyasa yapıcının yer aldığı sermaye piyasası araçlarında piyasa yapıcının temsilci
olabilmesi, çıkar çatışmasının oluşmamasının temini ve temsilci niteliklerini taşıması koşuluyla
mümkündür.

Kurul’a başvuru ve satış işlemleri
MADDE 7 – (1) Yabancı ortaklıklar, depocu kuruluş veya temsilci yabancı sermaye

piyasası araçlarının satışı ve depo sertifikalarının ihracında Ek/1’de belirtilen belgelerle birlikte
Kurul’a başvururlar.

(2) İzahname, tasarruf sahiplerine satış duyurusu ve ihraç belgesi ile diğer bu nitelikteki
belgelerin düzenlenme esasları ile halka arz ve satış işlemleri, aksi Kurul düzenlemelerinde
belirtilmedikçe, ilgili sermaye piyasası aracının mahiyetine uygun düşen tebliğ hükümleri çer-
çevesinde yürütülür. 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzahname
ve İhraç Belgesi Tebliğinin (II-5.1) 28 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

(3) Yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikalarının ihracının TCMB’ce gün-
lük alım satım kurları ilan edilen yabancı paralar üzerinden yapılması durumunda, satış işlem-
leri Türk Lirası üzerinden yapılır. Bu durumda uygulanacak kur, kur değişiminin etkileri, gi-
derler, bu giderlerin kim tarafından karşılanacağı ve benzeri hususlar izahnamede açıkça be-
lirtilir.

(4) Yabancı sermaye piyasası araçlarının elektronik ortamda kayden izlenmesi esastır.
Yetkili saklama kuruluşları nezdinde MKK adına açılacak hesapta saklanan yabancı sermaye
piyasası araçlarının MKK nezdinde kayden hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur. Kay-
dileştirme usul ve esaslarına ilişkin düzenlemelerde belirlenen hususlar saklıdır.

(5) Satışın niteliği gerektirdiği takdirde Kurul’a yapılacak başvuru ile aynı zamanda
Borsa’ya da başvuru yapılması zorunludur.

İzahnamede yer verilecek hususlar
MADDE 8 – (1) Yabancı sermaye piyasası aracı ve depo sertifikası halka arzında 7,

10, 11, 14, 15 ve 16 ncı maddelerde izahnamede yer almasının gerekli olduğu belirtilen hususlar
ile EK/1’in 8, 9 ve 13 üncü maddelerindeki bilgilere izahnamede yer verilmesi, izahname ekin-
de ise EK/1’in 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan ve Kurul’a sunulması talep edilen be-
yanlara yer verilmesi zorunludur.

(2) İzahnamede, yabancı sermaye piyasası aracı için varsa, yurt dışında yayımlanan ve-
ya yayımlanacak izahname, duyuru ve diğer ilanların yayım yerleri hakkında bilgiye yer veril-
mesi zorunludur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Depo Sertifikalarına İlişkin Özel Hükümler

Depo sertifikaları
MADDE 9 – (1) Depo sertifikalarının temsil ettiği yabancı sermaye piyasası araçları,

Kurul’a yapılacak başvuru öncesinde saklama kuruluşunda depocu kuruluş adına depo edilir.
Başvuru kapsamında iletilen izahname veya ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasını müteakip,
depo sertifikaları depocu kuruluş tarafından MKK nezdinde kayden ihraç edilir. Depocu kuru-
luşların MKK üyesi olmaları zorunludur.

(2) Depo sertifikalarının temsil ettiği yabancı sermaye piyasası araçları, yetkili saklama
kuruluşu nezdinde MKK’nın hesabı bulunması halinde MKK’nın bu hesabında saklanır. Bu
durumda temsilcinin 17 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yükümlülüğü
MKK tarafından yerine getirilir.

(3) Depo sertifikalarının temsil ettiği yabancı payları ihraç eden yabancı ortaklık tara-
fından nakit ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapılması halinde ihraç edilecek yabancı pay-
ların da depo sertifikası olarak çıkarılması zorunludur.

Depo sertifikalarının yabancı sermaye piyasası aracı ile değiştirilmesi
MADDE 10 – (1) Depo sertifikaları istendiğinde, depo sertifikası sahiplerince temsil

ettikleri yabancı sermaye piyasası araçları ile değiştirilir. Depocu kuruluş tarafından belirlenen,
değiştirmenin şekline ve süresine ilişkin esaslara izahnamede yer verilir. Şu kadar ki Kurul bu
esaslarda değişiklik yapılmasını isteyebilir. Depocu kuruluş depo sertifikalarının 9 uncu mad-
denin ikinci fıkrası uyarınca MKK’nın hesabında saklandığı durumda değiştirmenin süresine
ve şekline ilişkin esasları MKK’nın uygun görüşü ile belirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Ödemeler ile

Sunulacak Bilgi ve Belgelerin Dili

Yabancı sermaye piyasası araçlarına ilişkin ödemeler
MADDE 11 – (1) Yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının, ana-

para, faiz, kâr payı ve kupon ödemeleri, sermaye piyasası aracının para birimi veya Türk Lirası
cinsinden yapılabilir. Ödeme tarihleri, kullanılacak kur, giderler, bu giderlerin kim tarafından
karşılanacağı ve benzeri ödemelere ilişkin esaslar izahnamede belirtilir.

Kurul’a sunulacak bilgi ve belgelerin dili
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında istenen tüm bilgi ve belgelerden kaynağını

Kurul düzenlemelerinden alanların Türkçe hazırlanarak, diğerlerinin ise Türkçe çevirilerinin
Kurul’a gönderilmesi zorunludur. Kurul, yapılacak çevirilerin yeminli tercüman tarafından ter-
cüme edilmesini isteyebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yabancı Ortaklıkların Kamuyu Aydınlatma ve Diğer Yükümlülükleri

Kamuyu aydınlatma
MADDE 13 – (1) Yabancı ortaklıklar, sermaye piyasası araçları benzer nitelikteki

ve/veya borsanın aynı pazarında/platformunda işlem gören Türkiye’de yerleşik ortaklıkların
tabi olduğu kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm yükümlülükleri bu maddede ve 14, 15 ve 16 ncı
maddelerde farklılaştırılan haller dışında yerine getirmek zorundadır.

(2) Yabancı sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım
kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerde yabancı ortaklık, yabancı
ortak, depocu kuruluş ya da ilgili diğer taraflarca kamuya açıklanacak özel durumlar ile bunların
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açıklanma esaslarında benzer nitelikteki ve/veya borsanın aynı pazarında/platformunda işlem
gören Türkiye’de yerleşik ortaklıkların tabi olduğu Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur. Ya-
pılacak açıklamada, yurt dışında duyurulan açıklamanın yer aldığı internet sitesi hakkında bil-
giye yer verilir. Özel durum açıklamalarının dili Türkçe’dir.

Finansal raporlama
MADDE 14 – (1) Yabancı ortaklıklar tarafından düzenlenecek finansal raporlar (Fi-

nansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ile sorumluluk beyanlarından oluşan raporlar)
ile bunların hazırlanmasında Kurul düzenlemelerinde sermaye piyasası araçları borsada işlem
gören ortaklıklar için kabul edilen muhasebe/finansal raporlama standartlarına uyulması esastır.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Uluslararası Muhasebe/Fi-
nansal Raporlama Standartlarına veya bunlara Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle
uyulması Kurul tarafından kabul edilen muhasebe standartlarının yerine getirilmesi hükmün-
dedir. Bunun dışındaki genel kabul görmüş muhasebe standartları dikkate alınarak hazırlanmış
finansal raporların kullanılması Kuruldan uygun görüş alınmasını gerektirir. Kurul, farklı bir
genel kabul görmüş muhasebe standardının uygulanmasını kabul etmesi durumunda dahi, bor-
sada işlem gören ortaklıkların uyguladığı muhasebe standartları ile farklılıkların açıklanmasını
talep edebilir.

(2) Yabancı ortaklıkların Türkiye’de ilan edecekleri finansal tablolarda sunum para bi-
riminin Türk Lirası olması zorunludur.

(3) Yabancı ortaklıklar, benzer nitelikteki ve/veya sermaye piyasası araçları borsanın
aynı pazarında/platformunda işlem gören ortaklıkların tabi olduğu finansal tablo ve dipnot for-
matlarına ilişkin düzenlemelere uymak zorunda değildir.

(4) İhraç edilen depo sertifikasının nominal değerinin 100.000 Türk Lirası ve üzerinde
olduğu ve Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının kullanılmadığı durum-
larda; ihraç, izahnamede bu uygulama farklılığı ile finansal raporlarda önemli farklılıklar ya-
ratabileceği hususunun ve depo sertifikası ihraççısı tarafından kullanılan muhasebe/finansal
raporlama standardı ile Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları arasındaki mu-
hasebe politikası farklılıklarının açıklanması suretiyle gerçekleştirilebilir.

(5) Yabancı ortaklıkların finansal raporlarının kamuya açıklanmasında aşağıdaki esas-
lara uyulur:

a) Yabancı ortaklık finansal raporlarının kamuya açıklanmasında Kurulca benzer nite-
likteki ve/veya sermaye piyasası araçları borsanın aynı pazarında/platformunda işlem gören
ortaklıkların finansal raporlarının Kurul’a veya KAP’a gönderilme tarihlerine uyulması esastır.

b) Finansal raporların ilanı esnasında ve bu konuya ilişkin yapılacak özel durum açık-
lamalarında finansal raporların orijinal dilde ve farklı sunum para birimi ile hazırlanan nüsha-
larının ilan edildiği İnternet sitesi hakkında bilgiye yer verilmesi zorunludur. İzahnamede de
finansal raporların orijinal dilde ve farklı sunum para birimi ile hazırlanan nüshalarının nerede
yayımlandığı ve varsa ilan süresindeki farklılıklar hakkında bilgi verilir.

c) Yabancı sermaye piyasası aracının işlem gördüğü/ihraç edildiği diğer ülkelerdeki fi-
nansal raporların kamuya açıklanmasında geçerli olan azami sürelerin, Kurulca belirlenen sü-
relerden daha kısa olması halinde; sunum para birimi Türk Lirası olan finansal tablolar (dip-
notlar hariç), sorumluluk beyanı ve bağımsız denetim raporu görüş sayfasının Türkçe tercü-
mesinin, söz konusu ülkeler ile eşzamanlı olarak, sunum para birimi Türk Lirası olan finansal
raporlar ve bağımsız denetim raporunun tamamının Türkçe tercümesinin ise benzer nitelikteki
ve/veya sermaye piyasası araçları borsanın aynı pazarında/platformunda işlem gören ortaklıklar
için Kurul düzenlemelerinde belirlenen süre içerisinde kamuya açıklanması gerekir.
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ç) Yabancı sermaye piyasası aracının işlem gördüğü/ihraç edildiği diğer ülkelerde fi-
nansal raporların kamuya açıklanmasında geçerli olan azami sürelerin Kurulca belirlenen sü-
relerden daha uzun olması durumunda;

1) Benzer nitelikteki ve/veya sermaye piyasası araçları borsanın aynı pazarında/plat-
formunda işlem gören ortaklıkların finansal raporlarının kamuya açıklanma süresi içerisinde
bir özel durum açıklaması yaparak sunum para birimi Türk Lirası olan finansal raporların ve
bağımsız denetim raporunun Türkçe tercümesinin, hangi tarihte kamuya açıklanacağına ilişkin
bilgi verilmesi,

2) Sunum para birimi Türk Lirası olan finansal tablolar (dipnotlar hariç), sorumluluk
beyanı ve bağımsız denetim raporu görüş sayfasının Türkçe tercümesinin, söz konusu ülkeler
ile eşzamanlı olarak, sunum para birimi Türk Lirası olan finansal raporların ve bağımsız dene-
tim raporunun tamamının Türkçe tercümesinin, bu tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde
kamuya açıklanması,

zorunludur.
(6) Yabancı sermaye piyasası aracının işlem gördüğü/ihraç edildiği ülkedeki finansal

raporların ek bilgiler içermesi durumunda, Türkçe yapılacak açıklamalarda bu detaylara da yer
verilir.

Bağımsız denetim
MADDE 15 – (1) Yabancı ortaklıklar finansal tablolarının bağımsız denetim yüküm-

lülüğü bakımından benzer nitelikteki ve/veya sermaye piyasası araçları borsanın aynı pazarın-
da/platformunda işlem gören ortaklıkların uyduğu esaslara tabidir. Finansal tabloların bağımsız
denetiminin Kurulca belirlenen esaslar veya Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)
tarafından yayımlanan Uluslararası Denetim Standartlarına uygun olarak yapılması gerekmek-
tedir. Bu durum bağımsız denetim görüşünde açıkça belirtilir.

(2) İhraç edilen depo sertifikasının nominal değerinin 100.000 Türk Lirası ve üzerinde
olduğu ve Uluslararası Denetim Standartlarının kullanılmadığı durumlarda; ihraç, izahnamede
depo sertifikası ihraççısı tarafından kullanılan denetim standardının ve Uluslararası Denetim
Standartlarından önemli ayrışmaların açıklanması suretiyle gerçekleştirilebilir.

(3) Bağımsız denetim, Kurulun yetkili kuruluşlar listesinde bulunan bağımsız denetim
kuruluşları veya bu kuruluşların üyesi veya iştiraki olduğu uluslararası bağımsız denetim ku-
ruluşları tarafından yapılır. Kurul yabancı bağımsız denetim kuruluşlarının kalite kontrol, ele-
man alımı, eğitim gibi koşullarının Kurul listesinde bulunan kuruluşlar ile uyumunu içeren bir
beyanın onay başvurusu ile Kurul’a iletilmesini talep edebilir.

Diğer sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyum
MADDE 16 – (1) Yabancı sermaye piyasası aracına bağlı mali ve yönetimsel haklar

ile bunların kullanımı yabancı ortaklığın kurulduğu ülke mevzuatına tabidir. Bu haklara dair
ülke düzenlemeleri ile bu hakların MKK düzenlemeleri çerçevesinde ne şekilde kullanılacağına
ilişkin bilgiye izahnamede yer verilir.

(2) Depo sertifikalarında yabancı paylara ilişkin oy hakkı, depo sertifikası sahiplerince
talimat verilmedikçe depocu kuruluş tarafından vekil sıfatıyla resen kullanılamaz.

(3) Yabancı ortaklıklar, Kurulun kâr dağıtımı ve kurumsal yönetime ilişkin düzenleme-
lerinden Kurulun gerekli gördüğü haller dışında muaftır. Ayrıca, zorunlu pay alım teklifi dü-
zenlemelerine ilişkin olarak zorunlu pay alım teklifi doğuran koşullar açısından yatırımcı lehine
olan ülke mevzuatı uygulanacaktır.
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ALTINCI BÖLÜM
Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikalarına İlişkin

Yükümlülükler ve Genel Sorumluluk Esasları

Temsilcinin yükümlülükleri
MADDE 17 – (1) Temsilciler,
a) Yabancı sermaye piyasası araçlarına ilişkin mali ve yönetimsel hakların ilgili ülke

mevzuatı ve yabancı ortaklıkla imzalanan sözleşme hükümleri çerçevesinde 16 ncı maddeye
uygun olarak kullandırılması,

b) Her ay sonu itibarıyla saklama kuruluşunda mevcut olan yabancı sermaye piyasası
aracı ve depo sertifikası miktarı ile o ay içinde depo sertifikası alış ve satış miktarı ile yabancı
sermaye piyasası aracı ile değiştirilen depo sertifikası miktarını gösterir Ek/2’deki açıklamaları
içeren bildirim formunun, ay sonunu izleyen bir hafta içinde KAP’a gönderilmesi,

c) Yabancı ortaklık tarafından ödemeye ilişkin yapılan özel durum açıklamasını takip
eden iş günü içinde, depo sertifikalarına ilişkin ödemelerin miktarı, ne şekilde yapılacağı ve
ödeme tarihlerine ilişkin açıklamanın KAP’a gönderilmesi,

ç) Yabancı sermaye piyasası araçları ile ilgili Türkiye’deki ödemelerin yapılması,
d) Yabancı ortaklık tarafından kendisine iletilen kamunun aydınlatılmasına ilişkin tüm

bilgilerin ilgili Kurul düzenlemelerinde öngörülen usul ve esaslar çerçevesince kamuya duyu-
rulması,

ile yükümlüdür.
(2) Temsilciler yabancı ortaklığın yurt dışındaki borsalarda işlem gören, Türkiye’de

halka arz edilenlerle aynı nitelikteki sermaye piyasası araçlarının borsa kapanış fiyatlarının
günlük olarak kendi İnternet sayfasında duyurulması ile yükümlüdür.

(3) Yabancı sermaye piyasası araçlarının halka arzında izahnamenin Kurul düzenleme-
leri çerçevesinde izahnameyi imzalama yükümlülüğü getirilen kişiler yanında temsilci tarafın-
dan da imzalanması zorunludur. Depo sertifikası ihracı suretiyle yapılan halka arzlarda izah-
name imzalama yükümlülüğü ihraççı yerine depocu kuruluş tarafından yerine getirilir.

(4) Yabancı sermaye piyasası araçlarının depo sertifikası vasıtasıyla halka arzında de-
pocu kuruluş ile temsilcinin farklı kuruluşlar olması durumunda birinci fıkrada belirtilen yü-
kümlülüklerin yerine getirilmemesinden depocu kuruluş ve temsilci müteselsilen sorumludur.

Sorumluluk esasları
MADDE 18 – (1) Yabancı sermaye piyasası araçlarının halka arzında ihraççı Kanunun

10 ve 32 nci maddeleri kapsamında izahnameden ve diğer kamuyu aydınlatma belgelerinden
sorumludur. Temsilci izahnameden, Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen lider aracı kurum
gibi sorumludur.

(2) Yabancı sermaye piyasası aracının depo sertifikası ihracı suretiyle halka arzı duru-
munda ihraççı sorumluluğunun, depocu kuruluş tarafından da taşındığı kabul edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yabancı Ortaklık Paylarının Borsada İşlem Gören Niteliğe Dönüştürülmesi

ve Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikalarına
İlişkin Kurul Ücreti

Yabancı ortaklık paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi
MADDE 19 – (1) Borsada işlem görmeyen nitelikteki payların borsada işlem gören

niteliğe dönüştürülmesine ilişkin Kurul düzenlemeleri, payları Borsa’da işlem gören yabancı
ortaklıklar hakkında uygulanmaz.
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Yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikalarına ilişkin Kurul ücreti
MADDE 20 – (1) Yabancı sermaye piyasası araçlarına/depo sertifikalarına ilişkin Kurul

ücretinin, sermaye piyasası aracının niteliğine göre ilgili Kurul düzenlemesinde belirlenen esas-
lar çerçevesinde ödenmesi esastır. Depo sertifikalarının payları temsilen ihracı durumunda sa-
dece satışı yapılacak depo sertifikaları üzerinden ücret alınır.

(2) Yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikalarına ilişkin Kurul ücretinin he-
saplanması aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Yurt dışında da işlem gören yabancı sermaye piyasası araçlarının/depo sertifikalarının
satışa sunulmasından üç ay sonra;

1) Bu süre boyunca her bir işlem gününde gün sonu bakiyelerin dikkate alınması sure-
tiyle hesaplanan tedavülde bulunan yabancı sermaye piyasası aracı/depo sertifikası miktarının
en yüksek olduğu gün "azami tedavül günü”,

2) Bu süre boyunca her bir işlem gününde yabancı sermaye piyasası aracı/depo sertifi-
kasının birinci ve ikinci seans ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması "satış fiyatı",

3) Satış fiyatından yabancı sermaye piyasası araçlarının/depo sertifikalarının itibari de-
ğerinin çıkarılması suretiyle bulunan tutar ise "düzeltilmiş satış fiyatı"

olarak kabul edilir. Fiyatın oluşmadığı işlem günleri, satış fiyatının belirlenmesinde he-
saba katılmaz.

b) “Azami tedavül günü”ndeki yabancı sermaye piyasası aracı/depo sertifikası sayısının,
daha önce ihraç değeri üzerinden Kurul ücreti ödenmiş olandan fazla olması durumunda, ara-
daki fark ile düzeltilmiş satış fiyatının çarpılması suretiyle bulunan tutar üzerinden Kanunun
130 uncu maddesine göre belirlenen ücret, yabancı ortaklık/depocu kuruluş tarafından üç aylık
dönemi izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulca ilan edilen hesaba yatırılır. İlgili dekontların ve
hesaplama tablosunun bir örneği aynı gün Kurula iletilir.

(3) İkinci fıkrada yer alan işlemlerin yapılmasını müteakip üçer aylık dönemler itiba-
rıyla; her dönem hesaplanan “azami tedavül günü”ndeki yabancı sermaye piyasası aracı/depo
sertifikası sayısının, daha önce Kurul ücreti ödenmiş yabancı sermaye piyasası aracı/depo ser-
tifikası sayısından fazla olması halinde aradaki fark ilgili dönem için geçerli düzeltilmiş satış
fiyatı ile çarpılır, bulunan tutar üzerinden Kanunun 130 uncu maddesine göre belirlenen ücret,
yabancı ortaklık/depocu kuruluş tarafından üç aylık dönemi izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulca
ilan edilen hesaba yatırılır. İlgili dekontların ve hesaplama tablosunun bir örneği aynı gün Ku-
rul’a iletilir.

(4) Yabancı sermaye piyasası aracının vade sonunun üç aylık dönemlere denk gelme-
mesi halinde, üçüncü fıkrada ifade edilen işlemler vade bitiminde yapılır.

(5) Satış fiyatının ve azami tedavül gününün belirlenmesinde, borsa ve MKK kayıtları
esas alınır. Kurul ücretinin hesaplanması ve yatırılması yabancı ortaklığın/depocu kuruluşun
sorumluluğundadır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yabancı Yatırım Fonuna İlişkin Hükümler

Payları satılacak fonlara ve paylarına ilişkin ön şartlar
MADDE 21 – (1) Payları Türkiye'de satılacak fonların aşağıda yer alan şartları taşı-

maları zorunludur.
a) Yabancı yatırım fonu paylarının alım satımının, Türk Lirası veya TCMB’ce günlük

alım satım kurları ilan edilen yabancı paralar üzerinden yapılıyor olması,
b) İhraççının ülkesinde söz konusu payların satışına ilişkin ilgili otoriteden izin alınmış

olması,
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c) Payların yurtdışında satılmaya başlandığı tarihten itibaren en az üç yıl geçmiş olması
ve satışı yapılacak payların başvuru tarihi itibarıyla cari değerinin asgari 2.000.000 Avro veya
muadili parasal değer olması,

ç) İhraççının ülkesinde, söz konusu payların Türkiye’de satışına ve sağladığı mali haklar
ile ilgili işlem ve ödemelerin Türkiye’de yapılmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmaması,

d) Fonun net varlık değerinin en az 10.000.000 Avro veya muadili parasal değer olması,
e) Fonun net varlık değerinin en az %80’inin Türkiye'de yerleşik ihraççıların para ve

sermaye piyasası araçları ve işlemleri ile Türk kamu borçlanma araçlarının dışındaki varlıklara
yatırılması,

f) İhraççı dışındaki bir kuruluştan portföy yönetimi hizmeti alınıyorsa, bu kuruluşun
kurulu olduğu ülkede portföy yönetimi yetki belgesine sahip olması,

g) Kamu kurumlarınca ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için en fazla %35
olarak uygulanmak üzere, fon net varlık değerinin %10’undan fazlasının aynı kurum veya or-
taklığın para ve sermaye piyasası araçlarına ve işlemlerine yatırılmamış olması,

ğ) Fonun tek başına herhangi bir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının %10’un-
dan fazlasına sahip olmaması,

h) Fonun borçlanması ve varlıklarının ödünç verilmesine ilişkin ilgili ülke düzenleme-
lerinin Türkiye’de kurulu yatırım fonlarının tabi olduğu mevzuata uygun olması,

ı) Fonun yılda en az bir kez, uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde hazırlanmış
finansal tablolarının bağımsız denetimden geçirilmesi,

i) Fonun yetkili organı tarafından Kurula hitaben hazırlanmış, 31 inci maddede sayılan
kamuyu aydınlatmaya ilişkin bilgi ve belgeler dahil olmak üzere Kurulca istenecek her türlü
bilgi ve belgenin verilmesine ve masrafları fon ve/veya temsilci tarafından karşılanmak üzere
fonun, Kurulun görevlendireceği kişi veya kuruluşlar tarafından denetlenmesine imkan tanıyan
taahhütnamenin verilmesi.

(2) Payların Türkiye’de halka arz edilerek satılabilmesi için, kurulu olduğu ülkede halka
arz edilmiş olması gereklidir.

(3) Kurul, yatırımcıların korunması ya da benzer bir gerekçeyi gözeterek yukarıda sa-
yılanlar dışında şartlar getirebilir.

(4) Payları Türkiye'de satılacak fonların, bu Tebliğde yer alan koşulların herhangi birini
kaybetmeleri halinde satış Kurul tarafından gerekçe gösterilerek geçici veya sürekli olarak dur-
durulabilir. Kurul tarafından yabancı yatırım fonu paylarının satışının sürekli olarak durdurul-
masının istenmesi halinde, temsilci tarafından izahnamenin nerede yayımlandığı hususunun
ticaret sicilinden terkin ettirilmesi için Kurula başvurulması zorunludur.

Fon temsilcisi ve temsilcilik sözleşmesi
MADDE 22 – (1) Fonun Türkiye'de bir temsilcisinin olması ve fon ile bu temsilci ara-

sında asgari olarak Ek/3’te yer alan hususları içeren yazılı bir sözleşmenin imzalanması şarttır.
Sözleşmenin sona ermesi halinde, bu sözleşmeden ve bu Tebliğden doğan tüm yükümlülükler
yeni bir sözleşme imzalanması ve bu sözleşmenin Kurulca uygun görülmesine kadar devam
eder.

(2) Temsilcilerin kendi özel mevzuatları ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde
faaliyetlerinin tamamen veya belirli faaliyet alanları itibarıyla sürekli veya son bir yıl içinde
bir ay veya daha fazla süreyle geçici olarak durdurulması kararı verilmemiş olması gerekmek-
tedir.
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Fon temsilcisinin sorumlulukları
MADDE 23 – (1) Temsilci;
a) Fonun Türkiye’deki pay sahiplerinin Türkiye dışındaki pay sahipleri ile eşit haklara

sahip olmasından ve söz konusu paylarla ilgili ödemelerin Türkiye’de yapılmasından,
b) Kamuya açıklanacak bilgilerin süresi içinde açıklanmasından ve Kurula yapılacak

bildirimlerin zamanında yapılmasından, başvurulara eklenecek tüm belgeler ile izahname, ya-
tırımcı bilgi formu ve halka açıklanan diğer bilgilerin doğruluğundan,

c) Yabancı yatırım fonu paylarının fon tarafından belirlenen esaslara göre alım satımın-
dan,

ç) Yabancı yatırım fonu paylarının geri dönüşlerinde, fonun herhangi bir sebeple ödeme
yapamaması durumunda, payların geri alınması için belirlenen süreyi takip eden en geç iki iş
günü içinde, bedellerinin tam ve nakden ödenerek yatırımcıdan geri alınmasından,

d) Türkiye’de satışı yapılan paylara, satış yapılan kişilerin kimlik bilgilerine ve alım
satım yapılan payların miktar ve işlem tarihlerine ilişkin kayıtların doğru tutulmasından, ih-
raççıya iletilecek kayıtların ve bilgilerin doğru aktarılmasından ve Türkiye ile yurtdışındaki
kayıtların birbirleri ile uyumlu olarak tutulmasının takibinden,

sorumludur.
Fon saklama kuruluşu
MADDE 24 – (1) Fon varlıklarının, bu Tebliğde tanımlanan en az bir fon saklama ku-

ruluşu nezdinde saklanması zorunludur.
Yabancı yatırım fonu paylarının satışına ilişkin Kurula yapılacak başvuru
MADDE 25 – (1) Yabancı yatırım fonu paylarının halka arz edilerek veya halka arz

edilmeksizin satışı için temsilci tarafından, yabancı yatırım fonu paylarının Türkiye’de satışına
ilişkin fon izahnamesinin onaylanması talebiyle, izahname, yatırımcı bilgi formu ve Kurulca
esasları belirlenen başvuru formu ile Kurulca istenen diğer bilgi ve belgelerle birlikte eksiksiz
olarak Kurula başvurulması zorunludur. Kurul gerek gördüğü takdirde, fonun kurulu olduğu
ülkedeki yetkili otoriteden fon ve fon yetkilileri hakkında görüş isteyebilir.

(2) Yabancı yatırım fonu paylarının satışına ilişkin izahnamenin onaylanması başvurusu
için gerekli bilgi ve belgeler Kurul tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Birden çok portföyden oluşan fon başvurularında, her bir portföy bu Tebliğ kapsa-
mında ayrı bir fon olarak değerlendirilir.

(4) Bir banka tarafından yabancı yatırım fonu paylarının Türkiye’de satışına ilişkin
izahnamenin onaylanması talebiyle Kurula başvurulması halinde Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumunun görüşü alınır.

Yabancı yatırım fonu paylarının satışı
MADDE 26 – (1) Kurul başvuruları, izahnamenin fona ve yabancı yatırım fon payla-

rının satışına ilişkin olarak mevzuatın öngördüğü ve Kurul tarafından gerekli görülen diğer bil-
gileri içerip içermediğini, temsilcinin ve temsilcilik sözleşmesinin bu Tebliğde aranan şartları
taşıyıp taşımadığını dikkate alarak kamunun aydınlatılması esasları çerçevesinde inceler.

(2) İzahnamede yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen izahname
standardına göre eksiksiz olması zorunludur. Fonun izahnamesinin fona ve payların satışına
ilişkin olarak mevzuatın öngördüğü ve Kurul tarafından gerekli görülen diğer bilgileri açıklıkla
ortaya koyacak ayrıntıda ve Türkçe olarak hazırlanması, temsilci ve fon yetkilileri tarafından
imzalanması, bilgi ve açıklamaların gerektiğinde belgeye dayandırılması zorunludur.
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(3) Yabancı yatırım fonu paylarına ilişkin izahnamenin Kurulca onaylanmasında aşa-
ğıdaki esaslara uyulur.

a) İzahname Kurula sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde 20 iş günü içinde incelenerek
onaylanır ve keyfiyet ilgililere bildirilir. Onaylanan izahnamede Türkiye’de satılacak pay ade-
dine yer verilir. İzahnamede yer verilen pay adedinin üzerinde satılacak yeni payların satışı da
Kurul onayına tabidir. Ancak, bu takdirde, 21 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde be-
lirtilen asgari satış tutarı şartı aranmaz.

b) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması
halinde, başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde başvuru sahibi bilgilendirilir. Eksik bilgi
ve belgelerin 20 iş günü içinde tamamlanması gereklidir. Bu takdirde, (a) bendinde öngörülen
20 günlük süre, söz konusu bilgi ve belgelerin Kurula sunulduğu tarihten itibaren işlemeye
başlar.

(4) İzahnamenin onaylanması, bu belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca
tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ilgili yabancı yatırım fonu paylarına ilişkin bir tavsiye
olarak da kabul edilemez. İzahname ile yapılan ilan ve açıklamalarda, Kurul onayının Kurul
veya kamunun tekeffülü olarak yorumlanmasına yol açacak açık veya dolaylı bir ifade kulla-
nılamaz.

(5) Bu madde çerçevesinde yapılacak inceleme sonucunda açıklamaların yeterli olma-
dığı ve gerçeği dürüst biçimde yansıtmayarak yatırımcının yanıltılmasına yol açacağı veya
temsilcinin ve temsilcilik sözleşmesinin bu Tebliğde sayılan şartları taşımadığı sonucuna va-
rılırsa, gerekçe gösterilerek, başvuru konusu izahnamenin onaylanmasından imtina edilebilir.
İzahnamenin onaylanmaması halinde bu durum gerekçesi belirtilerek başvuru sahibine bildirilir.
Kurulca izahnamenin onaylanmaması halinde yabancı yatırım fonu paylarının Türkiye’de satışı
yapılamaz.

(6) İzahname ve yatırımcı bilgi formu, izin yazısının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 10
iş günü içinde KAP’ta ve temsilcinin resmi İnternet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline
tescil ve TTSG’de ilan edilmez. Ancak, izahnamenin nerede yayımlandığı hususu ticaret siciline
tescil ettirilir ve TTSG’de ilan olunur. Yatırımcı bilgi formunda söz konusu tescil tarihi belir-
tilir.

(7) Kurulca uygun görülmesi halinde, savaş, doğal afetler, ekonomik kriz ve iletişim
sistemlerinin çökmesi gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, yabancı yatırım
fonu paylarının alım satımı durdurulabilir.

(8) Türkiye’de satışı yapılan yabancı yatırım fonu paylarının, yurtdışında pay sahipliği
kayıtlarının izlendiği kuruluş nezdinde, temsilci adına açılacak hesaplarda toplu olarak veya
hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur. Ayrıca, yabancı yatırım fonu paylarının MKK nez-
dinde temsilcinin alt hesabında hak sahipleri bazında kayden izlenmesi gerekmektedir.

Yatırımcı bilgi formu
MADDE 27 – (1) Yatırımcı bilgi formu Kurulun yatırım fonlarına ilişkin düzenleme-

lerinde belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanır ve ilan edilir. Bu formun içeriğinin doğrulu-
ğundan ve güncelliğinin sağlanmasından temsilci sorumludur.

Fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formunda yapılacak değişiklikler
MADDE 28 – (1) İzahname ve yatırımcı bilgi formu ile halka açıklanan konularda sa-

tışa başlanmadan veya satış tarihinden itibaren ortaya çıkan ve bu Tebliğ hükümlerine aykırılık
teşkil etmeyen değişikliklerin ve yeni hususların, temsilci tarafından en geç, bunların öğrenil-
diği tarihi izleyen iş günü Kurula bildirilmesi zorunludur. Yapılan değişiklikler, Kurul tarafından
aksi belirtilmedikçe, bildirimin Kurul kaydına girdiği tarihi takip eden 10 iş günü içerisinde
temsilcinin resmi İnternet sitesi ile KAP’ta ilan edilir.

(2) İzahname değişikliklerinin bu Tebliğde yer alan hükümlere aykırılık teşkil etmesi
halinde payların satışı Kurul tarafından gerekçe gösterilerek durdurulabilir.
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Yabancı yatırım fonu paylarının alım satımı
MADDE 29 – (1) Yabancı yatırım fonu paylarının alım satım işlemlerinin temsilci ara-

cılığıyla yapılması zorunludur.
(2) Satın alınan fon payları, ancak fona veya fonun yetki vermesi durumunda temsilciye

geri satılabilir.
Tahsisli satış
MADDE 30 – (1) Yabancı yatırım fonu payları, sadece nitelikli yatırımcılara tahsisli

olarak satılabilir. Bu fonların satışına ilişkin olarak Kurula yapılacak başvurularda izahname
yerine ihraç belgesi hazırlanır.

(2) Payları tahsisli olarak satılacak fonlarda,
a) 21 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan şartlardan (e) bendi dışındaki ön şartlar

aranmaz.
b) 25 ve 26 ncı maddelerde yer alan izahname ile ilgili hükümler ihraç belgesi için kı-

yasen uygulanır.
c) 26 ncı maddenin altıncı fıkrasında yer alan ilan ve tescil yükümlülüklerine ilişkin

hükümler ile 27 ve 31 inci maddelerde yer alan hükümler uygulanmaz.
(3) Temsilci, satış yapılan yatırımcıların bu Tebliğde belirlenen nitelikli yatırımcı va-

sıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yü-
kümlüdür.

(4) Payları tahsisli olarak satılacak fonlar hiçbir şekilde ilan ve reklam veremezler.
Kamuyu aydınlatmaya ilişkin esaslar
MADDE 31 – (1) Fonların tabi oldukları ülke mevzuatı ve uluslararası muhasebe stan-

dartları çerçevesinde hazırlanmış finansal raporların, bağımsız denetim raporunun ve diğer pe-
riyodik raporların aslı ile Türkçe özetlerinin KAP’ta ilan edilmesi zorunludur. Bu bildirimlerin
yapılmasından Temsilci sorumludur.

(2) Ayrıca, her ay itibarıyla Ek/4’te yer alan formata uygun olarak temsilci tarafından
hazırlanan tablonun en geç izleyen ayın ilk haftası içinde KAP’ta ilan edilmesi zorunludur.

(3) Kurul kamuyu aydınlatma çerçevesinde yapılan bildirimleri yeterli görmezse ek bil-
gi isteyebilir ve bunların ilanını zorunlu tutabilir.

İlan ve reklamlara ilişkin esaslar
MADDE 32 – (1) Fona ilişkin ilan ve reklamlarda Kurulun ilgili düzenlemelerine

uyulur.
Türk parası kıymetini koruma mevzuatı çerçevesinde yapılan işlemlere ilişkin bil-

dirim
MADDE 33 – (1) Türkiye’de yerleşik kişilerin bu Tebliğ kapsamı dışında, Türk Parası

Kıymetini Koruma Mevzuatı çerçevesinde, yabancı yatırım fonu payı alım satımlarına ilişkin
bilgilerin, bu işlemlere aracılık eden kuruluşlar tarafından, Ek/5’te yer alan tablo çerçevesinde,
her ay itibarıyla, ay sonunu izleyen altı iş günü içinde Kurula bildirilmesi zorunludur.

Yabancı yatırım fonları için kurul ücreti
MADDE 34 – (1) Kanunun 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca takvim yılı

esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fon net varlık değerinin Türkiye’de satılan
kısmına denk gelen büyüklüğün yüzbinde beşinin aynı gün itibarıyla açıklanan TCMB döviz
satış kuru ile çarpılması suretiyle temsilci tarafından hesaplanan ücret, izleyen 10 iş günü içe-
risinde temsilci tarafından Kurul hesabına yatırılır ve ilgili dekontlar ile hesaplama tablosunun
bir örneği Kurula iletilir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yeniden değerleme
MADDE 35 – (1) Bu Tebliğde yer alan tutarlar Kurul tarafından gerekli görülmesi ha-

linde yeniden değerlemeye tabi tutulabilir. Yeniden değerlenen tutarlar Kurul Bülteni ile ilan
edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 36 – (1) 23/10/2010 tarihli ve 27738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ya-

bancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Sa-
tışına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:III, No:44) yürürlükten kaldırılmıştır ve Kurulun diğer dü-
zenlemelerinde Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına
Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğine (Seri:III, No:44) yapılan atıflar bu Tebliğe ya-
pılmış sayılır.

(2) 6/11/1998 tarihli ve 23515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Yatırım
Fonu Paylarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VII, No:14)
yürürlükten kaldırılmıştır ve Kurulun diğer düzenlemelerinde Yabancı Yatırım Fonu Paylarının
Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğine (Seri:VII, No:14) yapılan atıflar
bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Mevcut başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurulca karara bağ-

lanmamış mevcut başvurular, bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
(2) Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun yürürlükte olduğu sırada halka arz

edilmek üzere Kurul kaydına alınan yabancı sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak hazır-
lanan izahnamelerin geçerliliği hakkında İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1) hükümle-
rine uyulur. Bu yabancı sermaye piyasası araçlarının, izahnamenin geçerlilik süresi içerisinde
yaptıkları satışlarda 5 inci madde ile getirilen ek ön şartlar aranmaz.

(3) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce payları Kurul kaydına alınmış fonlar için, bu
Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlan-
ması zorunludur. Aksi takdirde, fon temsilcisi tarafından fon izahnamesinin ticaret sicilinden
terkin ettirilmesi için Kurula başvurulması zorunludur.

(4) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce payları Kurul kaydına alınmış fonlar için 21 inci
maddenin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde yer alan tutarlar uygulanmaz.

(5) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce Kurul tarafından karara bağlanmamış yabancı
yatırım fonu paylarının satışına ilişkin fon izahnamesinin onaylanması başvurularında, satışı
yapılacak payların cari değeri ve fonun net varlık değeri olarak 21 inci maddenin birinci fık-
rasının (c) ve (d) bentlerindeki tutarlar uygulanır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin ilgili maddeleri yürürlüğe girene kadar,

23/10/2010 tarihli ve 27738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Sermaye Piyasası
Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Teb-
liğinin (Seri:III, No:44) ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Tebliğin;
a) 14 üncü ve 15 inci maddeleri 31/12/2013 tarihinden sonra sona eren finansal rapor-

lardan itibaren geçerli olmak üzere,
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b) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç olmak üzere, 21 ila 34

üncü maddeleri ile 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/7/2014 tarihinde,

c) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri ile diğer hükümleri ise Teb-

liğin yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.

EK/1

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARINA

İLİŞKİN OLARAK KURULA BAŞVURU SIRASINDA BAŞVURUYA

EKLENECEK BELGELER (*) (**)

1. Yabancı sermaye piyasası aracının niteliğine göre (pay, tahvil vb.) söz konusu aracın

ihracına ilişkin Kurul tebliğlerinde belirlenen bilgi ve belgeler,

2. Yabancı sermaye piyasası aracı/depo sertifikalarının Türkiye’de yerleşik sahiplerinin

yurt dışındakilerle aynı haklara sahip olduğuna ilişkin yabancı ortaklığın/depocu kuruluşun

beyanı,

3. Tebliğ hükümleri uyarınca satışı yapılan yabancı sermaye piyasası araçlarının hukuki

niteliğinden, halka arzından, satışından ve temsilcinin işlemlerinden doğan her türlü ihtilafın

esas ve usulünde Türk hukukunun uygulanacağı ve uyuşmazlıkların çözümünde Türk Mahkeme

ve yargı organlarının yetkili olduğuna ilişkin yabancı ortaklığın/depocu kuruluşun beyanı,

4. Sermaye piyasası aracının ve yabancı ortaklığın ülkesinde tabi oldukları yasal sisteme

ilişkin açıklayıcı bilgiler ile yabancı ortaklığın ilgili ülkede kuruluşta, işleyişte ve sermaye pi-

yasası aracı ihraç etmede tabi olduğu yasal gerekleri yerine getirdiğine ilişkin yabancı ortaklı-

ğın/depocu kuruluşun beyanı,

5. Yabancı sermaye piyasası araçlarının ihraç edildikleri ülkede; bunların Türkiye’de

satışına, sağladığı mali haklar ile ilgili işlem ve ödemelerin Türkiye’de yapılmasına ve yöne-

timsel hakların kullanılmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmadığına ilişkin yabancı or-

taklığın/depocu kuruluşun beyanı,

6. Yabancı sermaye piyasası araçlarının devir veya tedavülünü kısıtlayıcı veya sahibinin

haklarını kullanmasını engelleyici bazı kayıtlara tabi tutulmuş olmadıklarını ve üzerlerinde in-

tifa hakkı olup olmadığına ilişkin yabancı ortaklığın/depocu kuruluşun beyanı,

7. Yabancı sermaye piyasası aracının varsa borsa kotasyonuna veya işlem gördüğüne

ilişkin belgeler,

8.  Yabancı sermaye piyasası aracının varsa kote edildiği veya işlem gördüğü yabancı

borsa veya borsaları tanıtıcı bilgiler ve kote edilmemiş olması durumunda bunun nedenine iliş-

kin bilgi,
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9. Yabancı sermaye piyasası araçlarının, depo sertifikaları vasıtası ile satışında yabancı

sermaye piyasası araçlarının saklanacağı saklama kuruluşunu tanıtıcı bilgiler,

10. Türkiye’de satış işlemi gerçekleştirilinceye kadar yapılacak tüm işlemler, imzala-

nacak sözleşmelerin birer örneği ile sözleşme taraflarının yetkili makamlarca tasdik edilmiş

imza sirkülerleri ve bu süreçte yer alacak tüm kuruluşlar hakkında bilgi,

11. Derecelendirme raporları,

12. Yabancı sermaye piyasası aracı için varsa, dışarıda yayımlanan izahname, duyuru

ve diğer ilanların birer örneği,

13. İhraççının borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının performansını gös-

terir bilgi,

14.  Depo sertifikalarının temsil ettiği yabancı sermaye piyasası araçlarının tamamının

depocu adına saklama kuruluşu nezdinde saklamaya alındığına dair ilgili saklama kuruluşundan

alınan belgenin onaylı örneği,

15. Yabancı ortaklık, temsilci ve depocu tarafından elektronik sertifika hizmet sağlayı-

cısına yapılan elektronik sertifika başvuru belgesi.

(*) Tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satışlarda sadece 1, 2, 4, 5, 6 ve 14 üncü

maddelerde belirtilen belgeler istenir.

(**) Bu bilgi ve belgelerin ilgili ülke mevzuatı uyarınca temininin mümkün olma-

ması durumunda Kurulca uygun görülecek muadili kabul edilebilir.

EK/2

DEPO SERTİFİKASI AYLIK BİLDİRİM FORMU

Temsilcinin/Depocu Kuruluşun Unvanı:

Depo Sertifikalarının Temsil Ettiği Yabancı

Sermaye Piyasası Aracını İhraç Edenin Unvanı:

Saklama Kuruluşunun Unvanı, Adresi, Telefon Numarası:

Türkiye’de Halka Arzedilmiş Olan Depo Sertifikalarının Toplam Nominal Değeri:

Ay Sonu İtibariyle Saklama Kuruluşunda Mevcut Olan;

Depo Sertifikalarının Nominal Değeri Toplamı:

Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının Nominal Değeri Toplamı:

Ay İçinde Yapılan Toplam;

Depo Sertifikası Alışlarının Nominal Değeri  :

Depo Sertifikası Satışlarının Nominal Değeri :

Yabancı Sermaye Piyasası Araçları İle Değiştirilen Depo Sertifikalarının Nominal Değeri:
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EK/3

FON TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİNDE YER ALMASI GEREKEN
ASGARİ HUSUSLAR

a) Fon ihraççısının ticaret unvanı, tabiyeti, merkez adresi, ödenmiş sermayesi, kuruluş
tarihi ve faaliyet konusu,

b) Fon temsilcisinin unvanı, merkez adresi ve ödenmiş sermayesi,
c) Yabancı yatırım fonu paylarının grubu ve cari değerinin tutarı,
ç) Alım satım fiyatının tespit şekli, satışın yapılacağı yerler ve fiyatın ilanına ilişkin

esaslar,
d) Yabancı yatırım fonu paylarına ilişkin hakları kullanma esasları ile fonla ilgili öde-

melerin ne şekilde yapılacağı ve ödeme tarihinin belirlenme şekli,
e) Yabancı yatırım fonu paylarına ilişkin ödemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde trans-

ferine ilişkin esaslar,
f) Fon temsilcisinin yabancı yatırım fonu paylarını, Türkiye'de fon ve/veya kendi he-

sabına satmaya ve geri almaya yetkili olduğu hususu,
g) Fon ihraççısının, yabancı yatırım fonu paylarının alım-satım fiyatları ile varsa, borsa

fiyatları hakkındaki bilgileri fon temsilcisine, fon temsilcisinin fon adına alıp sattığı paylar
hakkındaki bilgileri fon ihraççısına, günlük olarak iletme şekli vb. yükümlülüklere ilişkin esas-
lar,

ğ) Fon ihraççısının genel kurul toplantılarının tarih ve gündemi ile fon ihraççısı ve fon
ile ilgili yasal değişiklikleri fon temsilcisine aktarması vb. yükümlülüklerine ilişkin esaslar,

h) Fon ihraççısının bu Tebliğ kapsamında Kurula verilmesi ve ilan edilmesi gereken
bütün bilgiler ile yabancı yatırım fonu paylarının fiyatını etkileyebilecek gelişmeleri, fon tem-
silcisine aktarması gibi yükümlülüklerine dair esaslar,

ı) Kurul düzenlemelerinde zorunlu tutulan ve kamuya açıklanması gereken hususların
KAP’ta fon temsilcisi tarafından yayınlanacağı hususu,

i) Fon ihraççısının, Kurul düzenlemelerinde zorunlu tutulanların dışında, kamuya açık-
lanmasını gerekli gördüğü bilgiler ve bu bilgilerin açıklanma şekli,

j) Tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde yapılacak işlemlere ilişkin
bilgi,

k) Sözleşmenin süresinden önce sona ermesi ve başka bir fon temsilcisiyle sözleşme
yapılmaması halinde, Kurulca verilecek kararlara uyulacağına ilişkin fon ihraççısının taahhüdü
ve Kurul tarafından gerekli görülen işlemler tamamlanıncaya kadar bu sözleşme hükümleri
çerçevesinde tarafların yükümlülüklerinin devam edeceği hususu,

l) Fon temsilcisi tarafından verilecek hizmetler karşılığında alınacak komisyon oranı
veya tutarı,

m) Pay alım satımlarında kullanılacak döviz kuruna ilişkin esaslar,
n) Fon ihraççısı, fon temsilcisi ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar adına işlem yapmaya

yetkili kişiler, unvanları ve iletişim kuralları,
o) Yabancı yatırım fonu paylarının satışına ilişkin giderler, ilan ve reklam giderleri ile

benzeri tüm giderlerin kim tarafından karşılanacağı,
ö) Taraflar arasında akdedilen sözleşmeye tahkim şartı konulmamış veya taraflarca ayrı

bir yazılı tahkim sözleşmesi akdedilmemişse, Tebliğ hükümleri uyarınca satışı yapılan yabancı
yatırım fonu paylarının hukuki niteliğinden, ihracından ve/veya satışından doğan her türlü ih-
tilafın çözümünde,  Türk hukukunun uygulanacağı ve uyuşmazlıkların çözümünde Türk mah-
kemelerinin yetkili olduğu.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

23 Ekim 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28800 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
YOLCU VAGONU TEMİZLİK VE KALORİFER YAKIM, BAKIM HİZMETLERİNİN 

12 AY SÜREYLE YÜRÜTÜLMESİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) 
HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/146862 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (malzeme7@hotmail.com) 
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: 
01.01.2014-31.12.2014 (dahil) Tarihleri arasında: 
1 - Afyonkarahisar Aliçetinkaya Gar yolcu vagonu, banliyö vagonu, rail-bus, mototren ve 

yük furgonlarının temizlik hizmetleri aylık 12 işçi ile 
2 - Afyonkarahisar Loko Bakım Atölye Müdürlüğü kalorifer tesisine ait gaz yakıtla 

(doğalgaz) çalışan kalorifer tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarım hizmetleri aylık 3 işçi ile 
3 - Afyonkarahisar A.Ç. Gar Kalorifer tesisine ait Jeotermal ısıtma veya sıvı yakıtla (fuel-

oil) çalışan kalorifer tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarım hizmetleri aylık 3 işçi ile 
4 - Tavşanlı Depo Müdürlüğü kalorifer tesisine ait gaz yakıtla (doğalgaz) çalışan kalorifer 

tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarım hizmetleri aylık 3 işçi ile 
5 - Kütahya Gar yolcu vagonu, banliyö vagonu, rail-bus, mototren ve yük furgonlarının 

temizlik hizmetleri aylık 2 işçi ile  
12 ay süreyle yürütülmesi hizmet alım işidir. 
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına ihale gün ve saati olan 14/11/2013 günü saat 15.30’a kadar verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğü Mal ve 
Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge 

Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8609/1-1 
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TOPLAM 18 PLAKA SACIN TEKNİK RESME GÖRE KESİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K. 2 

  Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

A - a) İhale Kayıt No - Dosya No : 2013/147664 - 2013/74 

b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 18 Plaka Sacın Teknik resme göre kesilmesi 

işi. 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : İşin Süresi 90 (Doksan) Takvim Günüdür. 

e) İhale tarihi ve saati : 07/11/2013 Saat: 14.00 

f) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

3 - İhalelerin   

a) Yapılacakları yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin yatırılacağı 

    hesap numaraları : Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 

7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb.TR 17 0001 00039 

03771 2043 54 40 nolu hesaba  

c) İhale tarihleri ve saati : 07/11/2013 Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanları Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhalelere teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler 07/11/2013 Saat: 14.00 kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat olarak vereceklerdir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - İhale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına 

istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

Duyurulur. 8524/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait üzerinde kagir hizmet binası, lojman ve bahçe bulunan 

Merkez Cumhuriyet Mahallesi 46 pafta, 54 ada 24 parsel no'lu 3009,84 m2 yüzölçümlü 

taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereğince KAPALI 

TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır. 

2 - Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir. 

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40.Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi 

ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; 

geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya 

yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. 

Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek 

teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı 

olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. 

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son 

tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla 

tespit edilir." denilmektedir. 

4 - İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak 

Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet 

hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna 

uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir. 

5 - İhale İl Encümenince İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen 

tarih ve saatte yapılacaktır. 

6 - Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu kagir hizmet binası, lojman ve bahçeye ait 

şartnamenin mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde) görülebilir. 

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, 

a - Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya 

banka teminat mektubu, 

b - Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi, 

c - Tebliğe esas İkametgah belgesi, 

d - İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeler (Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi) 

e - Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak 

edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim 

olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, 

f - Noter tasdikli imza sirküsü. 

g - Vergi borcu olmadığına ilişkin belge, 

h - Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına ilişkin belge, 

j - Erzincan İl Özel İdaresine borcu olmadığına ilişkin belge, 

8 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

9 - Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

10 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 

 

Sıra 

No 
İli İlçesi 

Cinsi 

ve Mevki 

Toplam Muhammen Bedel 

TL. (KDV) Hariç 

Geçici Teminat 

Miktarı (TL) 
İhale Tarihi 

İhale 

Saati 

1 Erzincan Merkez 

Kagir hizmet 

binası, lojman 

ve bahçe 

5.297.318,40 158.919,55 06.11.2013 10.30 

 8587/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA - (DUMLUPINAR) AFYON HATTI ALAŞEHİR - 
UŞAK İSTASYONLARI ARASI YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE  

75.000 ADET UIC 60 RAYA UYGUN B 70 BETON TRAVERS  
SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/144950  
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No:121/A 35220 Alsancak/İzmir 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108 ---- 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
Şartnamenin Görülebileceği  
internet adresi  : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Manisa - (Dumlupınar) 

Afyon Hattı Alaşehir - Uşak İstasyonları Arası Yol Yenilemesinde Kullanılmak Üzere 75.000 
Adet UIC 60 Raya Uygun B 70 Beton Travers Satın Alınması İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 06.11.2013 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15:00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.-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. 8471/1-1 
————— 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK DUMLUPINAR İSTASYONLARI ARASINDA RAY 
KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2013/145005 
1 - İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No:121/A 35220 ALSANCAK / İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : kom3@outlook.com.  
d) İhale Dokümanlarının  
Görülebileceği İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr. 
2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Uşak Dumlupınar 

İstasyonları Arasında Ray Kaynağı Yapılması Hizmeti Alımı İşi. 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK 

SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen 
belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 13.11.2013 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV 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. 8472/1-1 
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TÜNEL TİPİ İNDÜKSİYON TAVLAMA MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : TÜNEL TİPİ İNDÜKSİYON TAVLAMA MAKİNASI 

alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2013/148775 

Dosya no  : 1322567 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Tünel tipi indüksiyon tavlama makinası; 1 kalem          

(1 adet) 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bülent 

Ecevit Caddesindeki Maden Makinaları Fabrika İşletme 

Müdürlüğü ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 05.11.2013 Salı günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. ISO 9001 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 05.11.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 8615/1-1 



23 Ekim 2013 – Sayı : 28800 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

ÇİFT BAŞLI GAMA KAMERA SATIN ALINACAKTIR 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

1 Kalem Demirbaş Malzeme; Çift Başlı Gama Kamera 1 Adet alımı, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20.a maddesi uyarınca Pazarlık 

Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/147751 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. Km. 

44280 Kampus-MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0.422.341 12 36-0.422.377 32 93/Faks: 0.422.341 12 37 

c) Elektronik posta adresi : - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Demirbaş Malzeme; Çift Başlı Gama Kamera 

1 Adet alımı 

b) Teslim yeri : İdarece İdari Şartnamede belirtilen yerlere veya Proje 

Yürütücüsünün belirleyeceği yere montaj edilerek 

çalışır vaziyette gerekli kontrolleri yapılarak teslim 

edilecektir. 

c) Teslim tarihi : Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 180 Takvim 

günü içinde 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü İdari Bina Kat:6 Dış 

İlişkiler Birimi Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 12.11.2013 Salı günü saat: 10.00 

4 - Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru 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 son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) İhale başvurusu yapmaya 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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c) İhale dokümanında yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

ç) İdari şartnamenin 7.4 ve 7.5 belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Adayın ortak girişim olması halinde, İhale Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler. 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

4.3.2. İhaleye katılacak firmalar teknik şartnameye cevap yazısı ve katalog sunacaklardır. 

4.3.3. Yüklenici, teknik servis kapasitesi, teknik servis personel sayı ve eğitim durumları 

ile servis imkanlarını belirtir bir belgeyi tekliflerine ekleyeceklerdir. Sistemin arızalanması 

halinde hemen müdahale edebilecek bilgi ve beceriye sahip, teklif edilen cihazın bakım ve 

onarımı üzerine eğitilmiş, sertifikalı, mühendis düzeyinde en az bir teknik elemanın sürekli olarak 

Malatya veya Elazığ ili sınırları içerisinde bulunmasını ve en kısa sürede arıza nedeninin 

anlaşılarak onarım için gerekli işlemlerin başlatılmasını (firma tarafından verilecek taahhütname 

ve teknik elemanların ikametgâh belgeleri ile) garanti edecektir 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. İsteklinin son beş yıl içinde yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde 

gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alımı yapılan sistem ya 

da sistemi oluşturan cihaz/cihazlar, sistem/sistemler ile ilgili benzer nitelikteki alım deneyimini 

gösteren belgeler. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL Türk Lirası karşılığı 

satın alınabilir. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

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

alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont 

ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, 

talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare 

yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda 
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dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul 

edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi durumunda 

posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Başvurular ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 

180 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

13 - Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 

1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 8607/1-1 

—— • —— 

BİR ADET YEDEK EMİSYON ÖLÇÜM CİHAZI TEMİNİ VE 

MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden: 

Santralımız ihtiyacı olan Bir adet yedek emisyon ölçüm cihazı temini ve montajı işi açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/149597 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25   48201 

Milas/MUĞLA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 (Dahili 1480) - 558 02 91 

c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İşletme Müdürlüğümüzde mevcut bulunan ABB Marka 

EL3020/URAS26/Magnos 206 Model Sürekli Emisyon 

Ölçüm Sistemi (Mevcut Sistemle Uyumlu) için yedek 

S02, NOX, CO, C02 ve 02 analizörü alınması. 

b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü. 

c) İşin Süresi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 45 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü 

İhale Salonu. 

b) Tarihi ve Saat : 07/11/2013 Saat 14:00 

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret 

Servisinde görülebilir ve 30,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 07/11/2013 Saat 14:00'a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali 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. 8639/1-1 
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SUNUCU SANALLAŞTIRMA SİSTEMİNİN GENİŞLETİLMESİ, VERİ DEPOLAMA ALAN 

ARTIRIMI VE YEDEKLEMESİ İLE ÇAĞRI MERKEZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Sayıştay Başkanlığı ihtiyacı olan sunucu sanallaştırma sisteminin genişletilmesi, veri 

depolama alan artırımı ve yedeklemesi ile çağrı merkezi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip 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, 30/10/2013 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 teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

 8647/1-1 
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MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihtiyacı iki 

farklı konfigürasyondan oluşan toplam 323 adet masaüstü bilgisayar DELL, LENOVO ve HP 

markalarına kuruluşça hazırlanan şartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip 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 31/10/2013 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 teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 8648/1-1 
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75 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, EPDK İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 

olan 75 adet dizüstü bilgisayar, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz 

tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 01.11.2013 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 ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 8649/1-1 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 

SCANTRON MARKA INSIGHT 150 MODEL YENİ NESİL OPTİK İŞARET FORM 

OKUMA CİHAZI (OMR) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı Yeni Nesil Optik 

İşaret Form Okuma Cihazı (OMR) kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, marka ve modeline 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, marka, Ofis tip 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 31/10/2013 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 teknik özelliklerine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 8650/1-1 
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70 ADET İŞ İSTASYONU VE 70 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 

70 adet İş İstasyonu ve 70 adet Monitör, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 31/10/2013 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 teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 8651/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili 

yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurular "Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri"ne göre 

değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate 

alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-

olcutleri) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. 

Başvuruda istenilen belgeler Mersin Üniversitesi'nin web sayfasında 

(http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) bulunan "Akademik 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük 

için 6 (Altı) takım olarak hazırlanması ve Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması 

gerekmektedir. 

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET 

Eczacılık Fakültesi      

 
Eczacılık 

Teknolojisi 

Farmasötik 

Biyoteknoloji 
Profesör 1 1 

İletişim Fakültesi      

 Radyo TV Sinema Radyo TV Sinema Profesör 1 1 

Mühendislik Fakültesi      

 
Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 

Elektrik 

Elektronik 

Mühendisliği 

Profesör 1 1 

Fen Edebiyat Fakültesi      

 Tarih Tarih Profesör 1 1 

 8643/1-1 

—— • —— 

Çankaya Belediye Başkanlığından: 

İLANEN TEBLİGAT 

MALİKİ : Fatma AKSOY 

ADRESİ : Bilinmiyor 

İmarın 27666 ada 3 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı 

hususlar nedeniyle düzenlenen 24.06.2013 gün ve 133/6713 sayılı tespit zabtına istinaden 3194 

sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince anılan yerin projesine uygun hale getirilmesi 

hususunda 06.08.2013 gün ve 4463 sayılı karar, yine aynı Kanunun 42. maddesi gereğincede 

27.06.2013 gün ve 4100 sayılı karar ile adınıza 654.00 TL. tutarında para cezası tahakkuk 

ettirilmesi hüküm altına alınmış olup, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresinize 

gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de 

tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararların tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 27.06.2013 gün ve 4100 ile 06.08.2013 

gün ve 4463 sayılı kararlar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine 

kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 8175/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere, 

Genel İdare Hizmetleri sınıfında 7 nci dereceden boş bulunan 23 (yirmiüç) adet Müfettiş 

Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu 

Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır. 

A - GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel şartları taşımak, 

b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 

dört yıl eğitim veren ve bu okullara denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı 

fakültelerden birini bitirmiş olmak, 

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 

06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP40 puan 

türünden asgari 80 (seksen) ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek 

puandan başlanarak sıralanması neticesinde belirlenecek 460 (dörtyüzaltmış) aday arasına girmek 

(Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır), 

ç) 2013 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, erkek 

adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak (Askerliğini yapmış olanlar için bu yaş 

sınırına askerlik süresi kadar eklenir.), 

d) Üçüncü defa Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılmamış 

olmak, 

e) Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz bulunmak, 

f) Sağlıkla ilgili olarak görevlerini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak, 

g) Başvuru Formunun çıktısı ile bu formda belirtilen belgeleri süresi içinde Teftiş Kurulu 

Başkanlığına teslim etmiş olmak. 

B - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 

Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; 

04.11.2013 tarihinden itibaren www.gsb.gov.tr ve www.sgm.gov.tr internet adreslerinden 

ulaşabilecekleri Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurmaları, Yüksek Öğrenim Diploma 

veya mezuniyet belgesini tarayarak eklemeleri ve Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte bu formda 

belirtilen belgeleri 18.11.2013 tarihi mesai saati bitimine kadar “Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No: 

13 Kat: 10 (1014 Nolu Oda) 06090 Altındağ/ANKARA” adresinde bulunan Spor Genel 

Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen, elden veya posta yoluyla teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Postadaki gecikme nedeniyle, son başvuru tarihi mesai saati bitiminden sonra Başkanlığa 

ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır. 

Başvuru Formları ve belgelerin incelenmesi sonucu Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan 

adayların listesi 22.11.2013 tarihinden sonra www.gsb.gov.tr ve www.sgm.gov.tr internet 

adreslerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Yazılı sınava girecek olan adaylar, kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihinin yer alacağı 

fotoğraflı  “Adaylık Belgesi”ni imza karşılığı şahsen alacaklar veya başvuru formunda belirtilmek 

şartıyla ikametgah veya elektronik posta adreslerine gönderilmesini isteyebileceklerdir. 

Başvurusu kabul edilip, isimleri Giriş Sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları 

yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 
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Giriş Sınavı şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin belgeleri istemeleri halinde, bu 

belgeler kendilerine teslim edilecek ya da posta yoluyla adreslerine gönderilecektir. 

C - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ: 

Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde yapılacaktır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test 

usulüyle yapılacaktır. 

Yazılı sınav konuları ile giriş sınavına ilişkin diğer usul ve esaslar “Spor Genel 

Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Broşürü”nde açıklanmıştır. Söz konusu Broşür 

yukarıda adresi belirtilen Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından veya 

www.gsb.gov.tr ve www.sgm.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir. 

Yazılı sınavda, Adaylık Belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus 

cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesinin bulundurulması 

zorunludur. 

D - SINAV YERİ VE TARİHİ: 

Yazılı sınav tarihi, saati ve yeri Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleriyle 

birlikte www.gsb.gov.tr ve www.sgm.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek, ayrıca yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. 

Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınav 

tarihleri, saatleri ve yeri yazılı sınavı sonuçları ile birlikte www.gsb.gov.tr ve www.sgm.gov.tr 

internet adreslerinde duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

E - GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI: 

Adaylar Giriş Sınavı sonucunu www.gsb.gov.tr ve www.sgm.gov.tr internet adreslerinden 

öğrenebileceklerdir. Ayrıca Giriş Sınavının yazılı ve sözlü aşamalarında başarılı olan adayların 

verdikleri posta adreslerine de gerekli tebligat yapılacaktır. 

İlan olunur. 8681/1-1 

—— • —— 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara; 2547 sayılı 

Kanun'un 25. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili 

maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuru Şartları: 

DOÇENTLER: 

* Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; 

doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, 

özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört 

takım dosya ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuruda 

bulunacaklardır. 

* Yapılan müracaatlarda belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli dosyalar ve süresi 

içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

* Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün 

içerisinde yapılacaktır. 

 

BİRİMİ/ANABİLİ DALI 

UNVANI 

DERECE AÇIKLAMA DOÇENT 

(Adet) 

Ziraat Fakültesi/Tarla Bitlileri 1 1 
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Alanında 

çalışmış olmak. 

 8655/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/37069 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0312 266 76 80 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Kılıç İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. Mahmut Kılıç 

Adresi 
Paşa Limanı Cad. No: 30 

Üsküdar/İstanbul 

Sultantepe Mah. Paşalimanı Cad. 

No: 30 Üsküdar/İstanbul 

T.C. Kimlik No.  38699003996 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Üsküdar V.D./6100284840  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
524831  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8644/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/24110 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ondokuzmayıs Üniversitesi Yapı 

İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Samsun/Atakum 

Adresi 
Kurupelit Kampüsü 

Atakum/Samsun 
Tel-Faks 0362 312 19 19-0362 457 60 39 

Posta Kodu 55139 E-Mail yapiis@omu.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Cemal Demirel 

Üças Yapı Dekorasyon İnşaat Plastik 

PVC Kapı Pencere Sistemleri Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi 

Adresi 
Kılıçdede Mah. Cumhuriyet Cad. 

No:167 İlkadım/Samsun 

Fevzi Çakmak Mah. 100. Yıl Bulv. 

No:208/E İlkadım/Samsun 

T.C. Kimlik No. 44491838988  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
 904 028 4549 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 20572 20482 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

4735 Sayılı Kanunun 26.cı maddesi 

gereğince 2 (iki) yıl süre ile bütün 

kamu kurum ve kuruluşlarının 

ihalelerine katılmasının yasaklanması 

uygun görülmüştür. 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8674/1-1 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 23 Ekim 2013 – Sayı : 28800 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) Mardin / Midyat: 2013/87359 Diyarbakır Kayapınar:2013/66270 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Midyat İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü 

İl/İlçe 
Mardin /Midyat 

Diyarbakır/Kayapınar 

Adresi 

Bahçelievler Mah. Cumhuriyet 

Bulvarı Hükümet Konağı Kat: 1 

Midyat/Mardin 

Dicle Kent Bulvarı Aksu Sitesi 

21220 Kayapınar/Diyarbakır 

Tel-Faks 

Midyat      : 0(482) 462 27 61 

   : 0(482) 462 14 41 

Kayapınar : 0(412) 237 35 40 

: 0(412) 237 35 38 

Posta 

Kodu 

Midyat: 47500  

Kayapınar: 21070 
E-Mail 

midyat47@.meb.gov.tr 

kayapinar21@.meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ÖZSUAT TAŞIMACILIK GIDA 

TEM. İNŞ. OTOMOTİV SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ. 

 

Adresi 
ALİEMRİ 2. SOKAK DİCLE APT. 

NO:4 DİYARBAKIR 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7060210492  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

DİYARBAKIR TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 24011  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8667/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/87359 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
MİDYAT İLÇE MİLLİ 

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe MARDİN/MİDYAT 

Adresi 

BAHÇELİEVLER MAH. 

CUMHURİYET BULVARI 

HÜKÜMET KONAĞI KAT:1 

MİDYAT/MARDİN 

Tel-Faks 
0(482) 462 27 61 

0(482) 462 14 41 

Posta Kodu 47500 E-Mail midyat47@.meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

LÜKS VİLLA SEYAHAT İNŞ. 

NAK. PETROL SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. 

TACETTİN ALDEMİR 

Adresi 

CUMHURİYET MAH. 

CUMHURİYET BULVARI NO:1 

MİDYAT/MARDİN 

MERKEZ MAH. 52031 SOKAK 

FERKAY İNŞAAT SİTESİ 

NO:39/4 MEZİTLİ/MERSİN 

T.C. Kimlik No.  15548700268 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6090356306  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

MARDİN TİCARET VE SANAYİ 

ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. MİDYAT-923  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8668/1-1 
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Sayfa

1

2

2

3

3

4

11
17
24

44

45

63
79

95

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı

Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
— Başbakan Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Gıda,

Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Maliye, Millî Savunma
ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği
— Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Yabancı Uzman Yönetmeliği
— Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
— Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım

Fonu Payları Tebliği (VII-128.4)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


