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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜLER VE AYAR İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN
ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/1968 tarihli ve 12879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçüler
ve Ayar İşlerinin Yürütülmesine İlişkin Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin uy-

gulama usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, konut finansmanı sözleşmelerini kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında, konut yapı kooperatiflerinin gerçek

kişi ortakları da tüketici olarak kabul edilir.
(3) Bu Yönetmelik hükümleri katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uy-

gulanır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korun-

ması Hakkında Kanunun 39 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Akdi faiz oranı: Sabit faizi içeren konut finansmanı sözleşmelerinde yer alan ve öde-

me planı oluşturulmasına esas teşkil eden ve varsa tüketici tarafından ödenen peşin faiz tutarı

da dikkate alınarak hesaplanan faiz oranını,

b) Cari faiz oranı: Değişken faizi içeren konut finansmanı sözleşmelerinde ilgili işlem

tarihindeki faiz oranını,

c) Değişken faiz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen referans

faiz ve endekslere konut finansmanı kuruluşunca uygulanacak marj oranı eklenerek bulunan

faiz oranını,

ç) Erken ödeme: Tüketicinin, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı tutarın tamamını

veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesini,

d) Finansal kiralama sözleşmesi: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama,

Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ben-

dinde tanımlanan finansal kiralamalara ilişkin sözleşmeyi,

e) Gecikme faiz oranı: Sabit faizi içeren konut finansmanı sözleşmeleri için akdi faiz

oranının, değişken faizi içeren konut finansmanı sözleşmelerinde ise cari faiz oranının yüzde

otuz fazlasını geçmeyecek şekilde belirlenen oranı,

f) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu

bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini

ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren

kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç

veya ortamı,

g) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

ğ) Konut finansmanı kuruluşu: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Ka-

nununun 57 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kuruluşları,

h) Konut finansmanı sözleşmesi: Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullan-

dırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konut-

ların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı

amacıyla kredi kullandırılmasına yönelik sözleşmeyi,

ı) Kredinin toplam maliyeti: Tapu devri sırasında alınan harç ve diğer yasal yükümlü-

lükler ile konut finansmanı sözleşmesinde belirlenen cezai şartlar hariç olmak üzere, faiz, vergi,

harç ve benzeri yasal yükümlülükler ile varsa değişik isimler altında alınan her türlü ücretin

de dahil olduğu toplam tutarı,
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i) Ödeme planı: Konut finansmanı sözleşmesinde tüketicinin yapacak olduğu ödemede

esas alınacak taksit, tutar ve vadeleriyle birlikte anapara, faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yü-

kümlülükler ve varsa ücretlerin ayrı ayrı belirtildiği tabloyu,

j) Taksit: Ödeme planında her bir vade için hesaplanan anapara, faiz, vergi, harç ve ben-

zeri yasal yükümlülükler toplamından oluşan her bir ödeme tutarını,

k) Taksit vadesi: Ödeme planında belirtilmiş olan taksitlerin ödeneceği tarihi,

l) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel ki-

şiyi,

m) Ücret: Faiz, vergi, fon ve benzeri yasal giderler dışında kalan ücret, komisyon, mas-

raf ve benzeri adlar altında tüketiciden talep edilen her türlü parasal tutarı,

n) Yıllık maliyet oranı: Kredinin toplam maliyetinin, kredinin yıllık yüzde değeri olarak

hesaplanması sonucu ortaya çıkan oranı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü

Sözleşme öncesi bilgilendirmenin şekli

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan sözleşme öncesi bilgi formunun; en az on

iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi

ve bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

Sözleşme öncesi bilgi formu

MADDE 6 – (1) Konut finansmanı kuruluşları, konut finansmanı sözleşmesinin ko-

şullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu, aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde ve sözleş-

menin kurulmasından makul bir süre önce tüketiciye vermek zorundadır:

a) Kredi faizinin türü,

b) Konut finansmanı kuruluşunun unvanı, MERSİS numarası, açık adresi, telefon numarası,

varsa diğer iletişim bilgileri,

c) Konut finansmanı sözleşmesinin süresi,

ç) Kredinin toplam tutarı ve varsa tüketiciden talep edilecek ücretler,

d) Toplam borç tutarının anapara, faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler ve

ücretler itibarıyla dağılımı,

e) Konutun değerinin belirlenmesine yönelik ekspertiz işleminin yapılmasının gerekip

gerekmediğine, bu işlemin yapılmasını sağlamaktan kimin sorumlu olduğuna ve tüketiciler

için maliyet oluşturup oluşturmayacağına ilişkin bilgi,

f) Konut finansmanı sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi

ile ilgili işlemler yapılması durumunda, bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret talep

edilmeyeceğine ve bu hesabın, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin öden-

mesi ile kapanacağına ilişkin bilgi,
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g) Gecikme faiz oranına ilişkin bilgi,

ğ) İstenecek teminatlar ve bu teminatların tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan

şahsi teminatlardan olması halinde her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılacağına ve

tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatların diğer kanunlarda aksine

hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacağına ilişkin bilgi,

h) Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kre-

diyle ilgili sigorta yaptırılamayacağına ilişkin bilgi ve sigortaya ilişkin hizmetlerin konut fi-

nansmanı kuruluşu dışında bir sağlayıcıdan da alınabileceğine ilişkin açık bir ifade,

ı) Kredi talebinin olumsuz sonuçlanması halinde tüketicinin derhal ve ücretsiz olarak

bilgilendirileceğine ilişkin bilgi,

i) Varsa konut finansmanı kuruluşunun krediyi başka bir konut finansmanı kuruluşuna

veya konuta nakletme şartlarına ilişkin bilgi,

j) Sözleşme öncesi verilen bilgilerin konut finansmanı kuruluşu için bağlayıcı olacağı

süreye ilişkin bilgi,

k) Sabit, değişken veya sabit ve değişken faizin birlikte uygulandığı kredi tiplerinin ta-

nımları ile bu kredi tipleri arasındaki farklara ilişkin açıklamalar,

l) Sabit faizli kredilerde;

1) Akdi faiz oranı ile yıllık maliyet oranı,

2) Kullanılacak kredi tutarına göre geri ödenecek her bir taksit tutarı,

3) Tüketicinin erken ödemede bulunma hakkına, ödenen tutara göre konut finansmanı

kuruluşunun indirim yapma yükümlülüğüne ve Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrası uya-

rınca belirlenen erken ödeme tazminatına ilişkin bilgi,

4) Tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve iki farklı vade seçeneği esas alınarak hazırla-

nacak ve formun eki olarak da verilebilecek örnek ödeme planı,

m) Değişken faizli krediler ile sabit ve değişken faizin birlikte uygulandığı kredilerde;

1) Finansmanın tüketiciye muhtemel etkilerine ilişkin bilgi,

2) Değişken faize esas teşkil eden referans faiz ve endekslerin hangi dönemlerde, hangi

kıstaslar esas alınarak belirleneceğine ilişkin bilgi,

3) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen referans faiz ve endeks-

lerin yıllık oranı,

4) Konut finansmanı kuruluşunun bu faiz ve endekslere uygulayacağı marj,

5) Kullanılacak kredi tutarına göre aylık ve yıllık geri ödeme tutarı,

6) Başlangıç ve azami faiz oranları için ayrı ayrı gösterilen akdi veya cari faiz oranı ile

yıllık maliyet oranı,

7) Geri ödemelerin vadesinden önce yapılması durumunda, erken ödeme tazminatının

alınamayacağına ilişkin bilgi,
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8) Aylık taksitlerin azami faiz oranını geçmemek üzere değişiklik gösterebileceği ko-

nusunda bir ibarenin yer aldığı, tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve iki farklı vade seçeneği

esas alınarak konut finansmanı kuruluşunun uygulamakta olduğu cari faiz oranı ve azami faiz

oranı üzerinden hazırlanacak ve formun eki olarak da verilebilecek örnek ödeme planı,

n) Tüketicinin, ödemelerini ödeme tarihinde yapmamasının ve temerrüde düşmesinin

hukuki sonuçları,

o) Tüketicinin talep etmesi halinde, varsa konuta ilişkin ekspertiz raporunun bir örne-

ğinin verileceğine ilişkin bilgi.

(2) Konut finansmanına yönelik finansal kiralama işlemleri ile ilgili sözleşme öncesi

bilgi formunda, birinci fıkrada yer alan bilgilere, finansal kiralama işlemlerine karşılık gelen

uygun ifadelerle yer verilir.

Kredi talebinin sonucu hakkında bilgilendirilme

MADDE 7 – (1) Tüketicinin kredi talebinin reddedildiği durumlarda, konut finansmanı

kuruluşunun yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciyi derhal ve ücretsiz olarak

bilgilendirmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşmenin Şekli ve Zorunlu İçeriği

Sözleşmenin şekli

MADDE 8 – (1) Konut finansmanı sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli ol-

maz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin

geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

(2) Konut finansmanı sözleşmesinin; en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir

dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve bir örneğinin, kağıt üzerinde veya

kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

Konut finansmanı sözleşmelerinin zorunlu içeriği

MADDE 9 – (1) Konut finansmanı sözleşmesinin; sabit, değişken veya sabit ve değiş-

ken faizin birlikte uygulandığı kredi tiplerine göre, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e), (ı),

(j), (k) bentleri ve (l) bendinin (4) numaralı alt bendi ile (m) bendinin (8) numaralı alt bendinde

yer alan bilgiler hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan bilgilerle birlikte aşağıda belirtilen

hususları içermesi zorunludur:

a) Tüketicinin adı, soyadı, açık adresi, varsa telefon numarası ile diğer iletişim bilgileri,

b) Sözleşmenin eki olarak da verilebilecek ödeme planı,

c) Kredi alınmasına ilişkin şartlar,

ç) Sözleşme konusu konuta ilişkin genel bilgi,

d) Konut finansmanı sözleşmesinin bağlı kredi şeklinde olması halinde 15 inci maddede

yer alan tüketicinin haklarına ve bu hakların kullanılmasına ilişkin açıklayıcı bilgi,
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e) Taksit vadesinin, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda

kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçeceğine ilişkin bilgi,

f) Temerrüt hali de dahil olmak üzere konut finansmanı sözleşmelerine dayanılarak ya-

pılan her türlü işlemde bileşik faiz uygulanamayacağına ilişkin bilgi,

g) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye

ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alı-

nacağına ilişkin bilgi,

ğ) Tüketicinin uyuşmazlık konusundaki başvurusunu tüketici mahkemesine veya tüke-

tici hakem heyetine yapabileceğine dair bilgi,

h) Konut finansmanı kuruluşu ile tüketici arasında kurulan sözleşmenin bir örneğinin

düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için tüketicinin ücretsiz olarak alma hakkı olduğuna iliş-

kin bilgi,

ı) Varsa tüketicilerin başvurabileceği diğer çözüm yollarına ilişkin bilgi.

(2) Konut finansmanına yönelik finansal kiralama işlemleri ile ilgili sözleşmelerde de,

birinci fıkrada yer alan bilgilere, finansal kiralama işlemlerine karşılık gelen uygun ifadelerle

yer verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Sigorta yaptırılması

MADDE 10 – (1) Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi

olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde,

istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edil-

mek zorundadır. Bu sigortanın; kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve

vadesiyle uyumlu olması gerekir. Meblağ sigortalarında, poliçedeki teminat tutarı kalan kredi

tutarından yüksek olamaz. Sigorta vadesi kredi vadesinden uzun olamaz. Zorunlu deprem si-

gortası ile ilgili hükümler saklıdır.

(2) Kredi bağlantılı yapılan meblağ sigortalarında kredi borcunun belirlenen vadeden

önce geri ödenmesi veya kredi borç yapısında değişiklik olması durumlarında sigorta sözleş-

mesi sonlandırılır. Ancak bu işlemin gerçekleştiği anda tüketicinin konut finansmanı kuruluşu

tarafından ayrıca bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla; poliçe mevcut koşul-

larıyla devam ettirilebilir veya kredi borç yapısında gerçekleştirilen değişikliğe göre mevcut

sigorta poliçesi teminat tutarları ve sigorta süresi yeniden düzenlenebilir.

Erken ödeme

MADDE 11 – (1) Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı tutarın tamamını

veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödeyebilir. Bu

hâllerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre bu maddede belirtilen hüküm-

lere uygun olarak gerekli indirimi yapmakla yükümlüdür.
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(2) Tüketicinin erken ödemede bulunması durumunda kalan anapara borcu üzerinden,

sabit faizli konut finansmanı sözleşmelerinde akdi faiz oranı ile, değişken faizli konut finans-

manı sözleşmelerinde cari faiz oranı ile, sabit ve değişken faizin birlikte uygulandığı konut fi-

nansmanı sözleşmelerinde ise erken ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan faiz oranı ile bir

önceki taksit tarihinden itibaren işleyen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz ve faiz üze-

rinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamı tüketiciden tahsil edilir.

Tahsil edilen faiz ile vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler dışında kalan tutar, anapara

borcundan düşülür. Bu durumda, kredi tipine göre değişiklik gösteren faiz oranı üzerinden, ka-

lan taksit sayısı ve ödeme tarihleri değişmeden yeni taksit tutarı ve yeni ödeme planı oluşturulur.

Ancak tüketicinin talep etmesi halinde taksit sayısı değişmeyecek şekilde erken ödemesi yapı-

lan taksit sayısına göre ödemesiz dönem belirlenebilir veya tüketicinin yazılı talebi ve tarafların

mutabakatı ile mevcut ödeme planından farklı taksit sayısı ve ödeme tarihleri de belirlenebilir.

Bu fıkrada yer alan tüketicinin taleplerine ilişkin ispat yükü konut finansmanı kuruluşuna aittir.

(3) Yeni ödeme planı, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile herhangi bir isim al-

tında ücret talep edilmeksizin tüketiciye verilir.

(4) Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle,

tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi

bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketi-

ciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir. Erken ödeme tazminatı, tüketici tarafından konut

finansmanı kuruluşuna erken ödenen anapara tutarının kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kre-

dilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. Erken

ödeme tazminat tutarı, hiçbir şekilde tüketiciye yapılacak toplam indirim tutarını aşamaz. Oran-

ların değişken olarak belirlenmesi hâlinde, tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemez.

(5) Tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak

üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda, erken ödeme indirimi veya faiz

hesaplanırken tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınır. Bu tarih tüketici aleyhine olacak

şekilde değiştirilemez.

(6) Tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak

üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda Ek-2’de yer alan hususlar dik-

kate alınır.

(7) Konut finansmanı kuruluşları, faizin tamamının veya bir kısmının tüketiciden peşin

olarak tahsil edildiği kredilerde, tüketicinin erken ödeme yapması halinde gerekli indirimi yap-

mak üzere bir sistem kurmakla yükümlüdür. Bu durumda, Ek-3’te yer alan hususlar esas alınır.

Yeniden finansman

MADDE 12 – (1) Konut finansmanı kuruluşu ve tüketicinin mutabakatı ile konut fi-

nansmanı sözleşmesinde;

a) Kredi faiz oranında değişiklik yapılması,

b) Kredinin vadesinde değişiklik yapılması,
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c) Konut finansmanı sözleşmesinde belirtilen faiz türünde değişiklik yapılması,

ç) Aynı konut teminat gösterilerek birden fazla konut finansmanı sözleşmesi kurulmuşsa

bunların tek bir konut finansmanı sözleşmesi ile birleştirilmesi,

d) Kredinin para biriminde değişiklik yapılması,

hususlarından en az birinin gerçekleşmesi halinde yeniden finansman söz konusu olur.

(2) Konut finansmanı sözleşmesinde yeniden finansman kapsamında yapılacak deği-

şikliklerde tüketiciden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile onay alınır. Onay alınmadan

önce, konut finansmanı kuruluşu, yeniden finansman amacıyla konut finansmanı sözleşmesinde

yapılan değişiklikleri içeren karşılaştırmalı bilgiyi, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşıla-

bilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile

tüketiciye verir.

Temerrüt ve geç ödeme

MADDE 13 – (1) Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda konut

finansmanı kuruluşu, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak

ancak konut finansmanı kuruluşunun bütün edimlerini ifa etmiş olması ve tüketicinin de bir-

birini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Konut fi-

nansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek

muacceliyet uyarısında bulunması gerekir.

(2) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz ve ücretler dikkate alınmaz.

(3) Temerrüt veya geç ödeme durumunda tüketiciden sabit faizi içeren konut finansmanı

sözleşmeleri için akdi faiz oranının, değişken faizi içeren sözleşmelerde ise cari faiz oranının

yüzde otuz fazlasından daha yüksek bir oranda gecikme faizi tahsil edilemez. Aksi halde, konut

finansmanı kuruluşu, fazla tahsil ettiği tutar ile fazla tahsil edilen tutarın tahsil edildiği tarihle

fiilen tüketiciye geri ödendiği tarih arasındaki süre için sözleşmede yer alan akdi veya cari faiz

oranının yüzde otuz fazlası üzerinden hesaplanacak faizi tüketiciye ödemekle yükümlüdür.

(4) Konut finansmanı kuruluşu, tüketicinin temerrüde düşmesi ya da geç ödemede bu-

lunması durumunda, geç ödenen tutar içinde yer alan anapara tutarı üzerinden gecikme faiz

oranı ile geç ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz ve bu faiz üzerinden hesapla-

nacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamını tüketiciden talep edebilir. Tüketi-

ciden talep edilebilecek gecikme faizi hesaplanırken tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alı-

nır. Bu süre hiçbir şekilde tüketici aleyhine olacak şekilde değiştirilemez.

(5) Finansal kiralama işlemlerinde, muacceliyet uyarısında verilen süre içinde tüketi-

cinin edimini yerine getirmemesi hâlinde, bu sürenin sona ermesini takiben konut finansmanı

kuruluşu kalan borcun tamamını ifa etme hakkını kullanmak üzere konut finansmanı sözleş-

mesini feshettiği takdirde, konutu derhâl satışa çıkarmakla yükümlüdür. Konut finansmanı ku-

ruluşu satış öncesinde konut için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yetki verilmiş

olan kişi veya kurumlara kıymet takdiri yaptırır. Takdir edilen kıymet, satıştan en az on iş günü

önce tüketiciye bildirilir. Konut finansmanı kuruluşu takdir edilen kıymeti dikkate alarak ba-

siretli bir tacir gibi davranmak suretiyle konutun satışını gerçekleştirir. Konutun satışından elde
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edilen bedelin, kalan borcu aşması hâlinde, aşan kısım tüketiciye derhâl ödenir. Konut finans-

manına yönelik finansal kiralama işlemlerinde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Fi-

nansman Şirketleri Kanununun 33 üncü maddesi uygulanmaz.

(6) Konutun satışının bu maddenin beşinci fıkrası kapsamında gerçekleştirilmesi ve

varsa elde edilen bedelin kalan borcu aşan kısmının tüketiciye ödenmesini takiben tüketici

veya zilyetliğin devredilmiş olması hâlinde, zilyetliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar konutu

tahliye etmekle yükümlüdür. Konutun tahliye edilmemesi hâlinde konut sahibi, 9/6/1932 tarihli

ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 26 ve 27 nci maddeleri uyarınca tüketici veya zilyetliği

elinde bulunduran üçüncü şahıslar aleyhine icra yoluna başvurabilir.

(7) Gecikme faizi hesaplanırken Ek-5’te yer alan hususlar esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Faiz oranı

MADDE 14 – (1) Kredilerde geri ödeme tutarlarının, finansal kiralama işlemlerinde

ise kira bedellerinin anaparayı aşan kısmı bu madde kapsamında faiz olarak kabul edilir.

(2) Sözleşmede belirtilmek suretiyle konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal

kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntem

esas alınmak suretiyle belirlenebilir. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşme-

nin kurulduğu tarihte belirlenen oran tarafların rızası dışında değiştirilemez. Oranın değişken

olarak belirlenmesi hâlinde ise, başlangıçta sözleşmede belirlenen oran, dönemsel geri ödeme

tutarı başlangıçta sözleşmede belirlenen azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşu-

luyla ve sözleşmede belirlenecek yurt içinde veya yurt dışında genel kabul görmüş ve yaygın

olarak kullanılan endekslerden en düşük olanı baz alınarak değiştirilebilir. Bu durumda Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen referans faizler ve endeksler kullanılır. Oran-

ların değişken olarak belirlenmesi hâlinde, bu yöntemin muhtemel etkileri konusunda tüketi-

cilerin bilgilendirilmesi şarttır.

(3) Sabit faizi içeren konut finansmanı sözleşmelerinde tek bir akdi faiz oranına yer

verilir. Erken ödeme, temerrüt veya benzeri durumlarda bu akdi faiz oranı dikkate alınır.

(4) Temerrüt hâli de dâhil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmaz.

(5) Değişken faizi içeren konut finansmanı sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik ol-

ması durumunda, bu değişikliğin, oluşacak yeni faiz oranları doğrultusunda hazırlanacak yeni

bir ödeme planı ile birlikte değişiklik gerçekleşmeden önce tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı

veri saklayıcısı ile bildirilmesi zorunludur.

Bağlı kredi sözleşmesi

MADDE 15 – (1) Bağlı kredi sözleşmesi, konut finansmanı kredisinin münhasıran be-

lirli bir konutun satın alınması durumunda bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki

sözleşmenin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturduğu sözleşmedir.
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(2) Ekonomik birliğin varlığı;

a) Satıcının tüketici için krediyi finanse ettiği,

b) Üçüncü bir tarafça finanse edilmesi durumunda, konut finansmanı kuruluşunun kredi

sözleşmesinin imzalanması veya hazırlanması ile ilgili olarak satıcının hizmetlerinden yarar-

landığı,

c) Belirli bir konutun verilmesinin kredi sözleşmesinde açıkça belirtildiği,

durumlarından en az birinin varlığı hâlinde kabul edilir.

(3) Bağlı kredilerde, konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi nedeniyle tüke-

ticinin Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından birini kullanması hâlinde,

satıcı ve konut finansmanı kuruluşu müteselsilen sorumludur. Ancak, konut finansmanı kuru-

luşunun sorumluluğu; konutun teslim edilmemesi durumunda konut satış sözleşmesinde veya

bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen konut teslim tarihinden, konutun teslim edilmesi durumun-

da konutun teslim edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir

yıldır.

(4) Konut finansmanı kuruluşları tarafından verilen kredilerin; ipotek finansmanı ku-

ruluşlarına veya konut finansmanı fonlarına devredilmesi hâlinde dahi, kredi veren konut fi-

nansmanı kuruluşunun sorumluluğu devam eder. Krediyi devralan kuruluş bu madde kapsa-

mında sorumlu olmaz.

(5) Konut finansmanı kuruluşu ile satıcı arasında belirli bir konutun tedarikine ilişkin

bir sözleşme olmaksızın, tüketicinin kendisi tarafından belirlenen konutun bedelinin kredi veren

konut finansmanı kuruluşu tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan krediler bağlı kredi sa-

yılmaz.

Yıllık maliyet oranı

MADDE 16 – (1) Konut finansmanı sözleşmelerinde, yıllık maliyet oranının yer alması

zorunludur. Faiz oranının değişken olarak belirlendiği konut finansmanı sözleşmelerinde; konut

finansmanı kuruluşu, sözleşme öncesi bilgi formuna ek olarak borçlanma faizinde önemli bir

artış olmasının doğurabileceği olası riskler göz önünde bulundurularak ortaya çıkabilecek yeni

bir yıllık maliyet oranına ilişkin bilgiyi vermek zorundadır.

(2) Yıllık maliyet oranı Ek-1’de yer alan formüle göre hesaplanır. Bu oran hesaplanırken

kredinin tüketiciye olan toplam maliyetine, tüketici tarafından kredi sözleşmesinde belirtilen

taahhütlerden herhangi birine uyulmaması nedeniyle ödenecek ücretler dahil edilmez.

(3) Yıllık maliyet oranı hesaplanırken, kredi sözleşmesinin kararlaştırılmış olan süre

boyunca geçerli olacağı ve konut finansmanı kuruluşu ile tüketicinin kredi sözleşmesinde be-

lirtilen şartlara göre ve belirtilen tarihlerde kendi yükümlülüklerini yerine getirecekleri varsa-

yılır.

(4) Sözleşmede değişken faiz oranında değişikliğe izin veren hükümlerin ve varsa yıllık

maliyet oranına dahil olan ancak hesaplama esnasında belli olmayan ücretlerin olması duru-

munda, yıllık maliyet oranı hesaplanırken, faiz oranının ve diğer ücretlerin sabit olduğu ve

kredi sözleşmesinin sonuna kadar geçerli olduğu varsayılır.

(5) Gerektiğinde Ek-1’de belirlenen ilave varsayımlar yıllık maliyet oranının hesaplan-

masında kullanılabilir.
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Kefalet

MADDE 17 – (1) Konut finansmanı sözleşmesinde tüketicinin edimlerine karşılık ola-

rak alınan şahsi teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır. Tüketicinin ala-

caklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulun-

madıkça müteselsil kefalet sayılır.

Diğer hükümler

MADDE 18 – (1) Konut finansmanı sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu he-

saptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin her-

hangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yazılı

talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır.

(2) Tüketicinin açık talimatı olmaksızın konut finansmanı sözleşmesi ile ilişkili bir kre-

dili mevduat hesabı sözleşmesi yapılamaz.

(3) Konut finansmanı sözleşmesine istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücrete

ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kâğıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zo-

runludur. Bu bilgilerin tüketiciye verildiğinin ispatı konut finansmanı kuruluşuna aittir.

(4) Taksit vadesi, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa kendiliğinden

bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer.

(5) Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için ko-

nut finansmanı kuruluşu tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili

olarak konut finansmanı kuruluşu olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez.

(6) Tüketicinin talep etmesi halinde varsa konuta ilişkin ekspertiz raporunun bir örneği

tüketiciye verilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 19 – (1) 31/5/2007 tarihli ve 26538 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan; Ko-

nut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hak-

kında Yönetmelik, Değişken Faizi İçeren Konut Finansmanı Sözleşmelerine Dair Tüketicilerin

Bilgilendirilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Konut Finansmanı Sisteminde Erken

Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile

29/9/2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konut Finansmanı Kapsamın-

daki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ

KURSU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim

Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin birinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, düzenlenmiş olan sürücü sertifikaları

3/7/2015 tarihi mesai saati sonuna kadar sürücü belgesine dönüştürülür. Verilen bu süre içeri-

sinde sınıfına uyan sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman

Erbaş Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa alınanların muvazzaf as-

kerlikte geçen süreleri aylığa esas kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle derece yükselmesinde

de değerlendirilir. Yapılan intibaktan dolayı aylık veya diğer özlük haklarına ilişkin olarak her-

hangi bir fark ödemesi yapılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzman erbaşlara, göreve başlamış olmak kaydıyla sözleşmenin onaylandığı tarihten

geçerli olarak 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa ekli “Ek-1 Sayılı Aylık Gösterge Tablosu"

üzerinden aylık ödenir. Ayrıca, uzman erbaşlara dereceleri itibarıyla astsubaylar için belirlenmiş

olan ek göstergelerin 2/3’ü uygulanır. Ancak, bunlara uygulanacak ek gösterge rakamı 2200’ü

geçemez. Uzman çavuşlar, 10 uncu derecenin birinci kademesinden; uzman onbaşılar ise, 11 inci

derecenin birinci kademesinden giriş yaparlar. Uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa terfi eden-

lerin intibakları, bulundukları derece ve kademenin bir üst derecesinin aynı kademesine yapılır.

Bu şekilde bir üst dereceye yükselenlerin takip eden ilk derece yükselmesi için bu Yönetmeliğin

10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (1)

numaralı alt bendi hükümleri uygulanmaz. Bütün derece ve kademe ilerlemelerinde, sözleşme

tarihine göre yıl hesabı dikkate alınır. Uzman erbaşlara; yan ödemeleri, Silahlı Kuvvetler hizmet

tazminatı, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği ve yakacak

yardımı, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına

göre; tayın bedeli 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Veril-

mesi Hakkında Kanun esaslarına göre ödenir. Uzman erbaşlar mevcut hükümler dahilinde,
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Millî Savunma Bakanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına

ait konutlardan ve kiralama sisteminden de istifade ederler. Tutuklanan, firar veya izin tecavü-

zünde bulunan ve cezası infaz edilmekte olan uzman erbaşların aylık ödenek ve tazminatları

hakkında, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 65 inci maddesi hükümleri

uygulanır. Ayrıca, askeri hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılanlar

hakkında 926 sayılı Kanunun Ek 32 nci madde hükümleri uygulanır.”

“Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme

süresini bitirip ayrılanlardan; hizmet süresi beş yılı geçmeyenlere, ayrıldıkları tarihte almakta

oldukları net maaşları tutarının (27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname-

nin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kanuna göre

ödenen tazminat ve yabancı dil tazminatı hariç) iki katının toplam hizmet yılı ile çarpımından

bulunacak miktarda ikramiye verilir. Hizmet süresi beş yılı geçenlere ise, beş yıllık hizmetleri

için yukarıdaki esasa göre hesaplanacak tutara; ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaş-

ları tutarının (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek taz-

minatlar ile 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve yabancı dil tazminatı hariç), beş yıldan

fazla olan hizmet yılı toplamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ayrıca ilâve edilmesi su-

retiyle tespit edilecek miktarda ikramiye verilir. Ancak, uzman erbaşlara ödenecek ikramiye,

hiçbir suretle ayrıldıkları tarihte almakta oldukları ikramiye ödenmesine esas net maaşlarının

yirmi katını geçemez. Bir tam yıldan eksik kalan hizmet sürelerinin ikramiyeleri kıst olarak

ödenir. İkramiyelerden; damga vergisi hariç, vergi kesilmez. Emeklilik hakkı kazanan uzman

erbaşlara, bu ikramiye ödenmez ve bunlar hakkında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. Sözleşmesinin sona ermesinden

itibaren, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının, personelin malûllüğü hakkında karar ver-

mesine kadar geçecek süre için verilecek ikramiyeye ilişkin faiz ödemesi yapılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklen-

miştir.

“Üç aya kadarki geçici görevlendirmeler; ilgisine göre Kuvvet Komutanlıklarına, Jan-

darma Genel Komutanlığına veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi verilmek kaydıyla; as-

gari sözleşme yapmaya yetkili makamlarca yapılır.”

“Üç aydan fazla görevlendirmeler; asgari sözleşme yapmaya yetkili makamların teklifi

ile ilgisine göre Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik

Komutanlığınca yapılır.”

“Genelkurmay Başkanlığına doğrudan bağlı kıta ve karargâhlarda görevli uzman er-

başların üç aya kadarki geçici görevlendirmeleri Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilmek

kaydıyla asgari sözleşme yapmaya yetkili makamlar tarafından; üç aydan fazla geçici görev-

lendirmeleri asgari sözleşme yapmaya yetkili makamların teklifi üzerine Genelkurmay Baş-

kanlığınca yapılır. Yapılan geçici görevlendirmeler görevlendirilenin özlük haklarının takibi

maksadıyla ilgisine göre Kuvvet Komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına veya Sahil

Güvenlik Komutanlığına bildirilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.
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Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

NÜKLEER TESİSLER İÇİN EKİPMAN TEDARİK SÜRECİNE VE 
İMALATÇILARIN ONAYLANMASINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Hususlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; nükleer tesislerde kullanılan tüm ekipmanın

tedarik sürecini, tedarike başlanabilmesi için Kurucu tarafından alınması gereken izni, izin baş-
vurusu için gerekli belgeleri, imalat bildirimini, imalat onayını ve bu onay için sunulması ge-
reken belgeleri, nükleer güvenlik açısından önemli ekipmanın tedarik sürecinde yer alacak
imalatçıların onaylanmasına yönelik hususları ile tedarik sürecinde gerçekleştirilecek olan dü-
zenleyici denetimleri ve yaptırımları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, nükleer tesislerde kullanılan ekipmanın tedarik sürecini ve ekipman
imalatçılarını kapsar.

Dayanak
MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik; 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi

Kurumu Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 18/11/1983 tarihli ve
83/7405 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Nükleer Tesislere Lisans Veril-
mesine İlişkin Tüzük hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Durma noktası: Belirli bir işin gerçekleştirilmesi öncesinde veya sırasında, gözden

geçirme, muayene, kontrol, doğrulama gibi kalite faaliyetlerini gerektirmesi nedeniyle Kurucu
tarafından planlanan ve/veya Kurum tarafından belirlenen, işin ilerlemesinin durdurulduğu iş
akış sırasını,

b) Ekipman: Nükleer tesisi oluşturan tüm sistem ve bileşenleri,
c) İmalatçı: Bir nükleer tesiste kullanılan nükleer güvenlik açısından önemli ekipman

üretimini gerçekleştiren tüzel kişiyi,
ç) Kalite yönetim sistemi: Bir kuruluşu kalite bakımından idare ve kontrol etmek için

gerekli yönetim sistemini,
d) Kurucu: Nükleer tesis kurmak üzere Kurum tarafından tanınmış olan tüzel kişiliği,
e) Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,
f) Nükleer güvenlik denetçisi: Belirli faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Kurum tarafın-

dan yetkilendirilen kişilerin ilgili mevzuat gereklerini ve yetkilendirme koşullarını karşılayıp
karşılamadıklarının tespitine ilişkin nükleer güvenlik denetimlerini Kurum adına yapmakla
yetkili ve görevli kişiyi,

g) Nükleer güvenlik denetimleri: Nükleer tesislere ilişkin olarak, yer etütlerinin başla-
masından tesisin işletmeden çıkarılması tamamlanıncaya kadar tüm faaliyetlerin güvenli bir
şekilde yerine getirildiğine ve bunların nükleer güvenlik hedefleri ve ilgili yetkilendirme ko-
şullarını karşıladığına dair yüksek seviyede güvence sağlamak amacıyla yapılan denetim faali-
yetlerini,
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ğ) Nükleer güvenlik açısından önemli ekipman: Arızalanmaları durumunda tesis çalı-
şanlarının ve halkın normalin üzerinde radyasyona maruz kalmalarına sebep olabilecek veya
beklenen işletme olaylarının kazalara dönüşmesini engelleyen veya kazaların sonuçlarını ha-
fifleten ekipmanı, 

h) Nükleer tesis: Nükleer güvenliğin göz önüne alınması gerektiği Kurum tarafından
belirlenen miktarın üzerinde nükleer maddenin üretildiği, işlendiği, kullanıldığı, bulundurul-
duğu, yeniden işlendiği veya depolandığı her türlü tesisi,

ı) Şahitlik noktası: Belirli bir işin gerçekleştirilmesi sırasında, nükleer güvenlik denet-
çilerinin bilgi edinmek amacıyla fiziki olarak faaliyet yerinde bulunarak faaliyetin yapılmasının
gözlemlendiği iş akış sırasını,

i) Tedarik: Bir ürünün bedelli veya bedelsiz alma, imalat, kaynakta doğrulama, kabul
muayenesi ve fabrika montaj testlerini içeren faaliyetlerin bütününü,

j) Tedarik yönetim sistemi: Hammadde, mamül veya yarı mamül mal, hizmet ve ben-
zerlerinin tedarik edildiği süreçte ürün veya hizmetin kalitesi ve yeterliliğini garanti altına alan
yönetim ve denetim mekanizmasını, organizasyonunu, koordinasyonunu ve prosedürlerini içe-
ren sistemi,

k) Tüzük: Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzüğü,
ifade eder.
Genel hususlar
MADDE 4 ‒ (1) Bir nükleer tesiste kullanılacak olan ekipmanın tedarik sürecine baş-

lanabilmesi için bu Yönetmelik hükümleri uyarınca tedarike başlama izni alınır. 
(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren ekipmanın imalatına Tüzüğün 17 nci maddesi uya-

rınca sınırlı çalışma izni alındıktan sonra başlanır. Bununla birlikte bu Yönetmeliğin ilgili hü-
kümleri yerine getirilmek şartı ile tedariki uzun süren nükleer güvenlik açısından önemli ekip-
manın imalatına daha önce başlanabilir. 

(3) Nükleer güvenlik açısından önemli ekipmanın imalatına başlanabilmesi için Kuruma
imalat bildirimi yapılır. Tedarik sürecinin uzun olması nedeniyle sınırlı çalışma izni alınmadan
önce imalatına başlanması gereken nükleer güvenlik açısından önemli ekipman için ise Ku-
rumdan imalat onayı alınır.

(4) Kurum, gerek gördüğü takdirde nükleer güvenlik açısından önemli olmayan ekip-
mana yönelik nükleer güvenlik denetimlerini gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve belgeleri
ister ve imalat denetimlerine katılır.

(5) Ekipmanın sahada nükleer tesisin inşası esnasında kullanılabilmesi ve montajının
yapılabilmesi için Kurucunun inşaat lisansı almış olması şarttır.

(6) Nükleer güvenlik açısından önemli ekipmanın tedarik sürecinde Kurum tarafından
bu Yönetmelik hükümlerine göre onaylanmış imalatçılar yer alır. Kurucu, onaylanmamış ima-
latçılarla sözleşme imzalayamaz. 

(7) Kurum, gerek gördüğünde Kurucu da dâhil olmak üzere tedarik sürecinde yer alacak
imalatçıları ve bunların alt yüklenicilerini denetler.

(8) Yönetmelik kapsamında Kuruma yapılacak olan onay, izin ve bildirim başvurula-
rında sunulacak belgelerin aslı veya onaylı kopyası sunulur. Sunulan belgelerin aslı Türkçe
veya İngilizce değilse, belge ile birlikte yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe veya
İngilizce tercümesi Kuruma sunulur.

(9) Kurum, onay veya izin vermek veya denetlemekle Kurucunun veya onaylı imalat-
çının sorumluluklarına ortak olmuş sayılmaz ve eylemlerinden sorumlu tutulamaz.
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İKİNCİ BÖLÜM
Ekipman Tedarik Süreci

Tedarike başlama izni
MADDE 5 ‒ (1) Kurucu, tedarike başlama izni almak için kalite yönetim sisteminde

tanımlı tedarik yönetim sistemi dokümanları ve tedarike başlama izni için gereken hizmet be-
delinin ödendiğine dair banka dekontu ile Kuruma başvuru yapar.

(2) Kurum başvuruyu Kurucunun tedarik sürecinin yeterli ve net bir şekilde tanımlı
olup olmadığı açısından otuz işgünü içerisinde değerlendirir. Gerektiğinde bu süre, Kurum ta-
rafından uzatılabilir ve süre uzatımı başvuru sahibi Kurucuya yazılı olarak bildirilir.

(3) Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, sunulan dokümanlarda eksik-
lik, uygunsuzluk veya yetersizlik olduğunun tespit edilmesi halinde Kurucudan ilave bilgi ve
belge sağlanması istenir. Kurucunun istenen bilgi ve belgeleri sağlaması için geçen süre ikinci
fıkrada belirtilen Kurumun değerlendirme süresine eklenir. 

(4) Başvurunun uygun bulunması durumunda tedarike başlama izni Kurum tarafından
verilir. Tedarike başlama izninin ekinde Kurum tarafından belirlenen izin koşulları yer alır. 

(5) Tedarike başlama izni alan Kurucu her bir ünite için tedarike başlamadan önce üni-
teyi oluşturan ekipmanın güvenlik, kalite ve sismik sınıflandırmasını da içeren listesi ile ekip-
man bazında hazırlanmış bir tedarik planını Kuruma sunarak bildirim yapar. 

İmalat bildirimi
MADDE 6 – (1) Kurucu, imalatına başlanacak nükleer güvenlik açısından önemli ekip-

manın her biri için imalatın başlamasından en az iki ay önce Kuruma bildirim yapar. Birden
fazla ekipman için tek bir bildirim yapılabilir. 

(2) Bildirimle birlikte Kuruma sunulacak belgeler şunlardır:
a) İmzalanmış sözleşme ve teknik şartnamelerin mali hususları karartılmış kopyaları,
b) İmalat sürecinde uygulanacak olan mevzuat, kılavuz ve standartların listesi ile bu

listede belirtilen mevzuat ve kılavuzlar, 
c) İmalatçının bu Yönetmelik hükümleri uyarınca almış olduğu imalatçı onay belgesinin

bir kopyası,
ç) İmalatçı tarafından hazırlanan, Kurucunun bu ekipman için uygulayacağı denetimleri

de içeren ve Kurucu tarafından onaylı kalite planı ve planda atıfta bulunulmuş prosedürler ile
muayene ve test planları gibi ilgili tüm dokümanları,

d) Ekipmanın imalat sürecinde yer alacak olan test, muayene ve gözetim kuruluşlarının,
Türk Akreditasyon Kurumu tarafından veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Ta-
nınma Anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumları tarafından ilgili faaliyet alanında
akredite edildiğini gösterir belge.

(3) Kurum, ekipmanın imalatına ilişkin durma ve şahitlik noktalarını da içeren nükleer
güvenlik denetimlerini planlar ve on işgünü içerisinde Kurucuya bildirir. Gerektiğinde bu süre,
Kurum tarafından uzatılabilir ve süre uzatımı başvuru sahibi Kurucuya yazılı olarak bildirilir.

İmalat onayı 
MADDE 7 ‒ (1) Kurucu, tedarik süreci uzun sürdüğü için sınırlı çalışma izni alınmadan

önce imalatına başlanması gereken nükleer güvenlik açısından önemli ekipmanın her birinin
imalatı için imalat bildirimi yerine imalat onayı almak üzere Kuruma başvurur. Birden fazla
ekipman için tek bir başvuru yapılabilir. 

(2) Başvuru ile birlikte her bir ekipman için Kuruma sunulacak olan belgeler şunlardır:
a) İmalat bildirimi için 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan belgeler,
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b) Ekipmanın tasarımını belirleyen sınırlayıcı unsurları ve bunların sayısal değerlerin-
den oluşan tasarım çerçevesi, 

c) Ekipmanın bu çerçeve içerisinde olduğunu gösteren tasarım bilgileri,
ç) Ekipmanın güvenlik fonksiyonlarını yerine getirebildiğini gösteren bir rapor.
(3) Kurum, başvuru ile sunulan belgeleri ekipmana ilişkin tasarım çerçevesi ve güvenlik

fonksiyonlarının yeterliliği açısından üç ay içerisinde değerlendirir. Gerektiğinde bu süre, Ku-
rum tarafından uzatılabilir ve süre uzatımı başvuru sahibi Kurucuya yazılı olarak bildirilir.

(4) Kurumun değerlendirmeleri sonucunda sunulan bilgi ve belgelerin eksik, uygunsuz
veya yetersiz olduğunun tespit edilmesi durumunda, Kurucudan eksikliğin giderilmesi veya
ilave bilgi ve belge sağlanması istenir. Eksiklik, uygunsuzluk veya yetersizliğin giderilmesi
için Kurucu tarafından kullanılan süre Kurumun değerlendirme süresine eklenir. 

(5) Kurumun değerlendirmeleri sonucunda sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir
eksiklik, uygunsuzluk veya yetersizlik tespit edilmediği veya tespit edilen eksik, uygunsuz
veya yetersiz bilgi ve belgelerin giderildiği takdirde imalat onayı verilir. Kurum bu ekipmana
ilişkin durma ve şahitlik noktalarını da içeren nükleer güvenlik denetim planlarını imalat onayı
ekinde Kurucuya yazılı olarak bildirir. 

(6) Üçüncü fıkrada belirtilen değerlendirme, hiçbir şekilde inşaat lisansı kapsamında
yapılacak olan değerlendirmenin yerine geçmez ve ekipmanın tasarımının onayı anlamını ta-
şımaz.  

Kurucunun tedarik sürecine ilişkin sorumlulukları
MADDE 8 ‒ (1) Kurucu, ekipman tedarik sürecini başlatabilmek için tedarike başlama

iznini alarak gerekli imalat bildirimlerini yapar veya imalat onaylarını alır.
(2) Kurucu, Kurum tarafından imalat denetimlerinin planlandığı şekilde gerçekleştiri-

lebilmesi için imalatın yapılacağı tesislerde gerekli her türlü tedbirleri aldırır ve imalatçının
Kurumun nükleer güvenlik denetim planlarına ilişkin bilgileri imalat planına işlemesini sağlar.

(3) Kurucu, her bir ekipmanın üretime temel olacak tüm tasarım çizimlerini onaylar ve
bir kopyasını nükleer tesis sahasında bulundurur. Ayrıca, Kurucu tedarik sürecine ilişkin olarak
gerekli tüm belge ve kayıtların üretilmesini sağlar ve bu kayıtları ana merkezinde ve/veya nük-
leer tesis sahasında nükleer tesis düzenleyici kontrolden çıkarılana kadar korur. Bu belge ve
kayıtlar Kurumun erişimine ve denetimine açık tutulur ve Kurum tarafından gerek görülmesi
durumunda Kuruma sunulur.

(4) Kurucu, ekipmanın güvenlik fonksiyonunu belirlenen tasarım çerçevesi içerisinde
yerine getirebileceğinin analiz, değerlendirme veya test yoluyla kontrol edilmesini ve garanti
altına alınmasını sağlar.

(5) Kurucu, ekipmanın imalat sürecinde gerekli tüm kontrol ve denetimleri yaparak
ekipmanın tasarıma uygun olarak imal edildiğini garanti altına alır.

(6) Kurucu, tedarik sürecinde yapacağı sözleşmelerde, imalatçıların ve bunların alt yük-
lenicilerinin Kurumun denetim haklarını kabul ettiğine dair hüküm bulundurur.

(7) Kurucu, imalat sürecini denetler ve ekipmanın kabulünü yapar. Kurum, bu kabul
sürecine dahil olmaz, gerek görmesi durumunda gözlemci olarak katılır.

(8) Kurucu, ekipman tedarik edeceği imalatçıların ve bunların alt yüklenicilerinin bel-
gelendirilmiş bir kalite yönetim sistemine sahip olması şartını arar.

(9) Kurucu, tedarik sürecinde yer alan test, muayene ve gözetim kuruluşlarının seçi-
minde hizmet alınacak kuruluşun, ekipman imalatçıları ve tasarımcılar ile herhangi bir kurum-
sal bağı olmaması, belgelendirilmiş kalite yönetim sistemine ve benzer iş tecrübesine sahip ol-
ması ve yeterli sayıda nitelikli uzman çalışan bulundurması hususlarını dikkate alır.
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(10) Tedarik sürecine ilişkin olarak Kurucunun her bir ekipman için bulundurması ge-
reken kayıt ve belgeler asgari olarak şunlardır:

a) Uygulanmış imalat çizimlerini de içeren nihai tasarım raporları,
b) Uygunluk sertifikaları,
c) Denetim ve test sonuçları,
ç) Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet raporları,
d) Tedarik kayıtları,
e) Saklama, taşıma, montaj ve test talimatları,
f) İşletme ve bakım el kitapları,
g) İşletme sınır ve koşulları.
(11) Onuncu fıkrada belirtilen belge ve kayıtlardan bir ekipman için uygulanabilir ol-

mayanlar gerekçelendirilmek ve bu gerekçenin Kurum tarafından uygun bulunması kaydıyla
bulundurulmayabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İmalatçıların Onaylanması

İmalatçıların onaylanmasına ilişkin başvuruda istenen belgeler
MADDE 9 ‒ (1) Ekipman tedarik sürecinde yer almak isteyen imalatçılar Kurumdan

onay alır. İmalatçılar onay almak için başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen belgeleri ekleyerek
Kuruma başvurur. Kurum gerekli gördüğü takdirde imalatçılardan ilave belgeler talep edebilir.

a) İmalatçının aktif ve kayıtlı ticari faaliyet yürüttüğünü gösterir resmi belgeler,
b) İmalatçının, şirketi temsile yetkili kişileri gösteren belgeleri ile bu kişilerin imza be-

yannamesi veya sirküleri,
c) İmalatçının ISO 9001 veya uluslararası düzeyde geçerli bir kalite yönetim sistem

belgesi,
ç) Türk Akreditasyon Kurumundan alınan, kalite yönetim sistem belgesinin Türk Ak-

reditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Ak-
reditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumlarınca ak-
redite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmiş olduğunu gösterir yazı,

d) İmalatçının; organizasyon yapısı, birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, teknik
personelinin yeterlilikleri ve vasıflandırma gerekleri ile tedarik yönetim ve kontrol sistemine
ilişkin düzenlemeleri içeren kalite el kitabı ve ilgili prosedürleri,

e) Başvurulan onay kapsamında yer alması talep edilen ekipman listesi,
f) Listede yer alan ekipmanın tipi, özellikleri ve güvenlik sınıfını, bu ekipmanın imalat

sürecinde kullanılan yürürlükteki mevzuat, kod ve standartların listesini, varsa sertifika ve işa-
retlerini, imalat yapılacak tesise ilişkin bilgileri, yapılacak iş kapsamında imalatçının altyapı-
sının yeterliliğini, yazılım da dâhil olmak üzere üretim sistemlerini, teçhizatını ve geçmiş tec-
rübesini içeren bir rapor, 

g) Hizmet bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu,
ğ) Varsa imalatçının ilgili faaliyete ilişkin diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarından

almış olduğu yetki belgeleri.
Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 10 ‒ (1) Başvuru, istenilen belgelerdeki bilgiler dikkate alınarak imalatçıların

onay almak için başvurdukları faaliyeti gerçekleştirebilme yeterliliği açısından otuz işgünü
içerisinde değerlendirilir. Gerektiğinde bu süre, Kurum tarafından uzatılabilir ve süre uzatımı
başvuru sahibi imalatçıya yazılı olarak bildirilir. Kurum, başvurunun değerlendirilmesi aşama-
sında gerekli görmesi halinde yerinde inceleme veya denetim yapabilir. Değerlendirme veya

28 Mayıs 2015 – Sayı : 29369                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



denetim sonucunda eksiklik, uygunsuzluk veya yetersizliğin tespit edilmesi durumunda baş-
vuruyu yapan imalatçıdan Kurum tarafından belirlenen bir süre içerisinde ilgili sorunun gide-
rilmesi istenir. Bu sürede ilgili sorunun giderilememesi durumunda,  imalatçının isteği ve Ku-
rumun uygun bulması halinde bu süre bir kez uzatılabilir. Bu süreç sonunda eksikliklerin gi-
derilememesi halinde başvuru reddedilir ve hizmet bedeli iade edilmez.

İmalatçı onay belgesi 
MADDE 11 ‒ (1) Kurum tarafından yapılan değerlendirme ve inceleme sonucunda

başvurusu uygun bulunan imalatçıya imalatçı onay belgesi verilir. 
(2) İmalatçı onayı beş yıllık bir dönem için verilir.
(3) Onay kapsamında yer alan ekipman listesini de içeren onay koşulları, imalatçı onay

belgesinin bütünleyici eki olarak imalatçıya verilir. 
Onay geçerlilik süresinin yenilenmesi
MADDE 12 ‒ (1) Geçerlilik süresi sonunda imalatçı onay belgesini yenilemek isteyen

onaylı imalatçılar, ekinde hizmet bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu olan bir dilekçe
ile mevcut imalatçı onay belgesi geçerlilik süresinin bitiminden en az iki ay önce Kuruma baş-
vurur. İmalatçı, onay başvurusu ile verdiği belgelerde değişiklik olması halinde bu belgelerin
güncel hallerini de yenileme dilekçesine ekler. 

(2) Başvurusu uygun bulunanların imalatçı onay belgesi beş yıl süre ile yenilenir. Uygun
bulunmayan başvurular reddedilir ve hizmet bedeli iade edilmez.

(3) Belge yenilemeye başvurmayan imalatçılar belge yenileme haklarını kaybederler
ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeniden onay için başvurabilirler.

Onay kapsamının genişletilmesi 
MADDE 13 ‒ (1) Onay kapsamında yer alan ekipman listesinde değişiklik yapmak is-

teyen onaylı imalatçılar, başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen belgeleri ekleyerek Kuruma
başvurur:

a) Onay kapsamına alınmak istenen ekipman için 9 uncu maddede belirtilen belgelerden
yenilenmesi gereken ve/veya eklenenler,

b) Hizmet bedelinin ödendiğine dair banka dekontu.
(2) Geçerlilik süresinin bitimine altı aydan kısa süre kalmış onay belgeleri için kapsam

genişletme başvurusu yapılamaz. 
(3) Kapsam genişletme başvurusu, Kurum tarafından otuz işgünü içerisinde değerlen-

dirilir. Gerektiğinde bu süre, Kurum tarafından uzatılabilir ve süre uzatımı başvuru sahibi ima-
latçıya yazılı olarak bildirilir. 

(4) Yapılan değerlendirme ve inceleme sonucunda başvurunun uygun bulunmaması veya
kapsam genişletme başvurusu değerlendirilirken imalatçı onay belgesinin başka bir nedenle
geçerliliğini yitirmesi durumunda başvuru reddedilir ve hizmet bedeli iade edilmez.

(5) Yapılan değerlendirme ve inceleme sonucunda uygun bulunan başvurular için Ku-
rum tarafından onay verilir.

Onaylı imalatçının sorumlulukları
MADDE 14 ‒ (1) Onaylı imalatçı, kendi işinin ve ürününün kalitesinden ve/veya imalat

faaliyetleri ile ilgili kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sağlanmasından sorumludur. Ancak
bu sorumluluk, ürünü kullanacak olan Kurucunun sorumluluğunu azaltmaz veya ortadan kal-
dırmaz. 

(2) Onaylı imalatçı, imalatçı onay belgesinin geçerlilik süresi boyunca, Kurum tarafın-
dan onay ile birlikte verilen onay koşullarına uyar. 

(3) Onaylı imalatçı, Kurum tarafından ilgili tesislerde gerçekleştirilecek denetimlerin
planlandığı şekilde ve aksatılmadan tamamlanabilmesi için gerekli her türlü tedbiri alır.
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(4) Onaylı imalatçı, onay koşullarının değiştirilmesini gerektirecek her türlü organizas-
yon ve alt yapı değişikliklerini Kuruma bildirir.

(5) Onaylı imalatçı, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin tüm kayıt ve ra-
porları onaylı olduğu sürece saklar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetimler ve Yaptırımlar

Denetimler
MADDE 15 ‒ (1) Kurum, 13/9/2007 tarihli ve 26642 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Nükleer Güvenlik Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen dü-
zenlemeler çerçevesinde ekipman imalatına yönelik nükleer güvenlik denetimleri gerçekleştirir.

(2) Kurum, denetimleri gerçekleştirmek adına Kurucuya ve imalatçılara, gerek görmesi
halinde ise test, muayene ve gözetim kuruluşlarına nükleer güvenlik denetçileri gönderir. De-
netimlere Kuruma danışmanlık yapan kişi veya kuruluşların personeli de katılabilir.

(3) Kurumun denetim planında ve sunulmuş olan ilgili kalite planında belirlemiş olduğu
durma ve şahitlik noktalarındaki denetimleri gerçekleştirebilmesi için, Kurucu ilgili faaliyet
başlamadan en az on beş iş günü öncesinden Kuruma resmi yazı ile bildirim yapar.

(4) Nükleer güvenlik denetimlerinin gerçekleştirilebilmesi için, Kurucu veya imalatçı
gerekli olan tüm dokümanların İngilizce ve varsa Türkçe bir kopyasını ilgili denetim yerinde
hazır bulundurur.

(5) Denetimlerin aksatılmadan gerçekleştirilebilmesi ve gerekli iletişimin sağlanabil-
mesi için Kurucu veya imalatçı, Türkçe veya İngilizce çeviri yapabilen tercüman veya perso-
nelin denetim esnasında hazır bulundurulmasını sağlar. 

(6) Onaylı imalatçılar onaylarının geçerliliği süresince Kurumun nükleer güvenlik de-
netimlerine tabidir. Nükleer güvenlik denetçileri görevlerini icra ederken onay kapsamındaki
faaliyetlerin yürütüldüğü tesislere, ilgili belgelere, kayıtlara ve kişilere erişim yetkisine sahiptir. 

Yaptırımlar
MADDE 16 ‒ (1) Kurum, bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali çerçevesinde karar vere-

ceği idari yaptırımlarda, ihlalin nükleer güvenlik açısından önemini, aciliyetini ve ciddiyetini
dikkate alır. 

(2) Nükleer tesisle ilgili faaliyetlerin Kurucu veya onaylı imalatçı tarafından yürütül-
mesi sırasında; 

a) Kurucunun veya onaylı imalatçının bu Yönetmelik kapsamında taşıması gereken
şartlardan birini veya birkaçını artık taşımadığının anlaşılması, 

b) Yapılan değerlendirme veya denetim faaliyetlerinde uygunsuzluk veya sapmaların
belirlenmesi,

durumlarında, Kurucu veya onaylı imalatçıya belirli bir süre tanınarak ilgili sorunun
giderilmesi istenir. Kurum tarafından belirlenen bu süre içinde düzeltici ve önleyici faaliyetlerle
sorunun giderilememesi halinde imalatçıya veya Kurucuya ilgili faaliyet kapsamında verilen
onaylar ya da izinler iptal edilir.

(3) Kurumun denetimleri sırasında onaylı imalatçı veya Kurucunun işbirliği yapmaması,
istenen bilgi ve dokümanları sunmaması ya da belgelerde tahrifat yapıldığının veya yanlış bil-
gilendirme yapıldığının saptanması halinde; Kurum, verilen izni veya onayı iptal edebilir.

(4) Kurum tarafından ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilen sebeplerden dolayı onay veya
iznin iptal edilmesi durumunda onay veya iznin iptal edildiği tarihten itibaren iki ay içerisinde
Kurucu veya onaylı imalatçı tarafından tekrar aynı konuda Kuruma başvuruda bulunulamaz.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurucu tarafından

tedarik sürecine başlanmış olması durumunda, tedarike başlama izninin verilmesi için gerekli
doküman bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde Kuruma sunulur ve
8 inci maddede belirtilen sorumluluklar yerine getirilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte tedarik süreci Kurucu tarafından başla-
tılmış olan ekipmanın imalatçıları iki yıl içerisinde Kurumdan imalatçı onay belgesi alır.

(3) Kurum, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra iki yıl içerisinde imalatçı onay
belgesi almayan imalatçılar tarafından imal edilen ekipmanı yapacağı değerlendirme sonucu
yeterli bulmama hakkını saklı tutar.  

Yürürlük
MADDE 17 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı

yürütür.
—— • ——

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/7/2009 tarihli ve 27291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz
İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri ve özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, köy tüzel kişi-
likleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kızılay, belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi
telsiz ücretinden muaf kullanıcılar tarafından yürütülen faaliyetlerin yerine getirilmesinde za-
fiyet oluşturulmaması amacıyla talebi halinde, söz konusu kuruluşlara bir defaya mahsus olmak
üzere 31/12/2015 tarihine kadar telsiz kurma ve kullanma izni verilir, bu tarihten itibaren telsiz
kurma ve kullanma izinlerine ilişkin iş ve işlemler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yü-
rütülür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı
yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/7/2009 27291
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Işık Üniversitesinden:

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Işık Üniversitesinin öngörülmüş veya öngö-

rülemeyen her türlü ihtiyaç ve talebini fiyat, fayda ve zaman açısından en uygun koşullarda

karşılamak üzere, yurt içinden ve yurt dışından yapılacak her çeşit alım-satım, inşaat, onarım,

bakım, kiralama, taşıma, proje, etüd, müşavirlik ve benzeri satınalma işlemlerinde uygulanacak

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Işık Üniversitesi ve Üniversiteye bağlı akademik ve

idari birimlerin ihtiyaç duyduğu veya talep ettiği her türlü hak ve hizmetlere ait alım-satım,

inşaat, onarım ve bakım, kiralama, taşıma, proje, etüd, müşavirlik ve benzeri işlerin yapılması

ve yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun

Ek 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alım-satım: Taşınır ve taşınmaz varlıklar ile her türlü ihtiyaç maddeleri hizmet ve

haklarının en iyi şekilde uygun değer ve koşullarla zamanında alım ve satımını,

b) Başkan: Işık Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

c) Birim temsilcisi: Rektörlüğe bağlı akademik ve idari birimlerin yöneticilerini,

ç) Birim: Rektörlüğe bağlı akademik ve idari birimleri,

d) Genel Sekreter: Işık Üniversitesi Genel Sekreterini,

e) Hizmet: İlgili mevzuata göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli per-

sonel istihdamı hariç olmak üzere, gerçek kişi, adi ortaklık, ortak girişim veya tüzel kişilere

ücret karşılığında yaptırılan araştırma ve geliştirme, etüd, plan, proje kontrollük, mimarlık ve

mühendislik, müşavirlik, tanıtım, basım ve yayım, piyasa araştırması ve anket, temizlik, yemek

hazırlama ve dağıtım, taşıma, koruma ve güvenlik, haberleşme, sigorta, bakım ve onarım, ya-

zılım ve donanım hizmetleri, mesleki eğitim, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını

ve benzeri diğer hizmetleri,

f) Hizmet alımı: Mal alımları ve yapım işleri dışındaki hizmet tanımı kapsamına giren

her türlü satınalma işlemlerini,

g) İç denetim uzmanı: Işık Üniversitesi iç denetim uzmanını,

ğ) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin uygun görülecek istekli üzerine

bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,
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h) İhale yetkilisi: Üniversitenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip

kişiler ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

ı) Kiralama: Yapılacak her türlü kiralama işlerini, taşınır ve taşınmaz mallarla, hizmet

ve hakların kiralanması veya kiraya verilmesini,

i) Komisyon: 1 inci maddede sayılan işlerin yapılması için kurulacak komisyonları,

j) Mali İşler Daire Başkanı: Işık Üniversitesi Mali İşler Daire Başkanını,

k) Mütevelli Heyeti: Işık Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

l) Rektör: Işık Üniversitesi Rektörünü,

m) Satınalma sorumlusu: Işık Üniversitesinin satınalma işlemleriyle ilgili olarak gö-

revlendirilen personelini, satınalma müdürünü,

n) Sözleşme: Üniversite yönetimi ile yüklenici/tedarikçi arasında yapılan yazılı anlaş-

mayı,

o) Taşıma: Menkullerin yerlerinin değiştirilmesi işlerini,

ö) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin Üniversiteye sunduğu

fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

p) Uygun fiyat: Bedel, evsaf ve şartlar bakımından uygun görülen fiyatı,

r) Üniversite: Işık Üniversitesini,

s) Yaklaşık maliyet: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini, yapım işle-

rinde keşif bedelini,

ş) Yapım: Her türlü inşaat, imalat, teknik onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme ve

montaj işlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Satınalma ve İhale İşlerinde Yetkili Organlar, Yetki ve Sorumluluklar

Satınalma ve ihale işlerinde yetkili organlar

MADDE 5 – (1) Üniversitede satınalma ve ihale işlerinde yetkili organlar şunlardır:

a) Mütevelli Heyeti.

b) Rektör.

c) Genel Sekreter.

ç) İç denetim uzmanı.

d) Satınalma birimi.

e) Komisyonlar.

f) Birim yöneticileri.

g) Mali İşler Daire Başkanı.

Mütevelli Heyeti yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyeti, her öğretim yılı başında onaylayacağı bütçe kapsa-

mında, 1 inci maddede sayılan işlerin yapılması için;

a) Sorumluların mal/ hizmet satın almaları için onaylamaya yetkili olduğu mali limitleri

belirler, mali limitler tahmini bedele göre tespit edilir.
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b) Rektör ve Genel Sekreter için belirlenen mali limitleri aşan harcama tutarları için

Mütevelli Heyeti yetkilidir.

c) Bütçe ödenek aşım durumlarında Rektörlükten gelecek mal/hizmet satınalma talep-

lerini inceler ve onaylar.

ç) Rektörlükten gelecek bilgi ve belgeler ile inşaat ve yatırım kalemlerinde karar verir.

Rektör yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Rektör; 1 inci maddede sayılan işlerin yapılması için;

a) Tüm birimlerden gelen satınalma istek yazılarını inceler ve uygunsa onaylar.

b) Bütçe ödenek yetkisi içinde olan satınalma işlemlerinin sonuçlandırılması için ilgili

birimlere havale eder.

c) Bütçe ödeneği bulunmayan ve aktarma yapılamayacak durumlar ile inşaat ile yatırım

konularını, Mütevelli Heyetin onayına sunar.

Genel Sekreter yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Genel Sekreter; 1 inci maddede sayılan işlerin yapılması için;

a) Birimlerden gelen ihtiyaçları gözden geçirir, Üniversitenin finans durumunu esas

alarak zamanlaması ile birlikte bütçe ödeneği olanları Rektörlüğe sunar.

b) Leasing, peşin, vadeli, akreditif, CAD satınalma işlemlerinin nasıl yapılacağına karar

verir.

c) Bütçe ödeneği olmayan alınması elzem satın almalar için yılsonu ile toplam bütçeyi

aşmayacak şekilde birimler veya kalemler arası ödenek aktarma talebini Rektörlüğe sunar.

İç denetim uzmanı yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) İç denetim uzmanı; 1 inci maddede sayılan işlerin yapılması için; bi-

rimlerden gelen taleplerin bütçeye uygunluğunu kontrol eder ve ödenek onayını verir.

Satınalma birimi yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Satınalma birimi; 1 inci maddede sayılan işlerin yapılması için;

a) Gelen ihtiyaçları tasnif ederek acil ihtiyaca göre sıralar.

b) Satınalma ve ihale işlemlerinin, bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini sağ-

lar.

c) Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen mal/hizmet satınalma avans limit yetkileri

içerisindeki satın almayı gerçekleştirir.

ç) Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen mal/hizmet satınalma avans limit yetkilerinin

üzerindeki satın almayı gerçekleştirebilmek için üç firmadan teklif ister, bir mukayese tablosu

hazırlayarak satınalma komisyonuna sunar.

d) Uzmanlık gerektiren alımlarda, Yapı İşleri Daire başkanlığı, Destek İşleri Daire Baş-

kanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve benzeri birimlerden teknik bilgi ve destek alarak satın

almayı gerçekleştirir.

Birimlerin yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) 1 inci maddede sayılan işlerle ilgili gereksinimleri belirler ve İdari

Birimler, Genel Sekreterlik/Akademik Birimler Rektörlüğe hitaben yazılı talepte bulunur.
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Komisyonların yetki ve sorumlulukları

MADDE 12 – (1) 1 inci maddede sayılan işlerin yapılması için, ihtiyaca göre satınalma

komisyonu, ihale komisyonu, kontrol ve kabul komisyonu gibi komisyonlar kurulabilir.

(2) Satınalma komisyonu; Rektör veya onun görevlendireceği temsilcisi, iç denetim

uzmanı, Mali İşler Daire Başkanı, satın almayı talep eden birim yöneticisi ve satınalma müdü-

ründen oluşan komisyonu ifade eder. Onay belgesinde belirtilmek şartıyla ihale konusu işin

uzmanı veya hukuk uzmanı olmak üzere komisyona yeni üyeler dâhil edilebilir.

(3) Yapım ve inşaat işlerinde Yapı İşleri Dairesi Başkanı da bu komisyona asil üye ola-

rak katılır.

(4) Yapım ve inşaat işlerinde Mütevelli Heyeti, gerek görmesi halinde, kendi üyelerin-

den ve Üniversite personelinden oluşan ayrı bir komisyon oluşturabilir.

(5) İşin niteliğine veya mali büyüklüğüne göre, gerek görülen hallerde, satınalma ko-

misyonu tarafından belirlenen ve onay gören ihale konusu işlerin tamamlanmasını müteakip,

işin istenilen vasıfta olduğunun tespitine yetkili olarak, Rektör tarafından belirlenecek üyeler-

den kontrol ve kabul komisyonu oluşturulabilir. Bu komisyonun uygunluk içeren kararı imza-

lanıp onaylandıktan sonra ihale bedeli ödenir. Kabul edilmeyen işler yenilettirilir.

(6) Satınalma komisyonu üyeleri kontrol ve kabul komisyonunda görev alamaz. Ancak,

uzmanlık gereken hususlarda, oy hakkı olmaksızın danışman olarak kendilerinden yararlanı-

labilir.

(7) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, Rektör tarafından, gereği kadar uzman görev-

lendirilebilir.

(8) Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve satınalma uygunluk onayına çoğunlukla

karar verirler. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Muhalif

kalan üye muhalefet sebebini gerekçeli olarak karara yazmak ve imzalamak zorundadır. Ka-

rarlar Üniversitenin yararı dikkate alınarak fiyat, kalite, en iyi hizmet ve iş esasına göre tercih

yapılarak verilir.

(9) Komisyonlarca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üye-

lerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

Mali İşler Daire Başkanı

MADDE 13 – (1) Mali İşler Daire Başkanlığı; 1 inci maddede sayılan işlerle ilgili;

a) Rektörlük ve Genel Sekreterlik tarafından onaylanarak kendisine ulaştırılan ödeme

evraklarını inceler.

b) Söz konusu ödemelerin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satınalma Süreci İlke ve Esasları

Satınalma talepleri

MADDE 14 – (1) Üniversite birimleri, satın alınmasını talep ettikleri mal ve hizmeti,

aşağıda belirtilen bilgileri içeren satınalma istek formunu doldurarak satınalma birimine gön-

derir:

a) İhtiyaç bildiren birimin adı ve birim yöneticisinin imzası.
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b) Tarih.

c) Satın alınması talep edilen mal veya hizmetin tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve mik-

tarı.

ç) Satınalma talebinin gerekçesi.

d) Gerektiğinde acil alım bilgisi.

e) Gerekli görülecek diğer açıklamalar.

Yaklaşık maliyet tespiti

MADDE 15 – (1) Satınalma birimi, talep edilen mal ve hizmetin niteliğine ve niceliğine

göre talep eden birim tarafından yaklaşık maliyet tespitini yapar.

Rektörlük onay talebi

MADDE 16 – (1) Satınalma talebinde bulunan birim, satınalma birimi tarafından tespit

edilen yaklaşık maliyete göre alımın gerçekleştirilmesi için gerekçesini de belirtmek suretiyle

Genel Sekreterlik ve Rektörlüğe hitaben onay yazısı hazırlar.

(2) Satınalma talebi, ödenek onayı için iç denetim uzmanına gönderilir.

İç denetim

MADDE 17 – (1) İç denetim uzmanı, satın alınması talep edilen mal veya hizmetin

karşılanabilmesi için, talebi yapan birimin bütçeye uygunluk ve ödenek kontrolünü yapar ve

görüşüyle birlikte Yazı İşleri Daire Başkanlığına gönderir.

Rektörlük onayı

MADDE 18 – (1) Genel Sekreter satınalma istek yazılarını inceler ve 7 nci maddede

belirtilen esaslar çerçevesinde Rektörlüğe onay için gönderir.

(2) Onaylanan talepler, gereği için ilgili birimlere gönderilir.

(3) Genel Sekreter; leasing, peşin, vadeli, akreditif, CAD satınalma işlemlerinin nasıl

yapılacağına karar verir.

(4) Satınalma birimi gereğini yapar.

Satınalma ilkeleri

MADDE 19 – (1) Satınalma mümkün olan en uygun şartlarda ilk elden ve piyasa re-

kabet şartları gözetilerek yapılır.

(2) Ödeneği olmayan kalemden harcama yapılamaz.

(3) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet

alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri

kısımlara bölünemez.

(5) Her türlü mal, imalat ve hizmetin alımında aşağıdaki ilkeler geçerlidir:

a) Satın alınacak mal, imalat ve hizmetin Üniversitenin amaç ve ilkelerine uygunluğu.

b) Satın alınacak mal, imalat ve hizmetin yasa, yönetmelik ve yönergelerine uygunluğu.

c) Kaynakların verimli kullanımı.

(6) Eğitim hizmetleri ile ilgili alımlar için aşağıdaki ilkeler geçerlidir:

a) Eğitim hizmeti verecek kişi/kuruluşun eğitici kimliği.

b) Satın alınacak eğitim hizmetinin fiyatının uygunluğu.
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c) Satın alınacak hizmetin eğitim gereksinimini karşılama düzeyi.

ç) Eğitim hizmeti sunacak kişi/kurumdan daha sonra da yararlanma olanakları.

d) Eğitimi alacak kişilerin eğitim hizmetlerine ulaşım kolaylığı.

e) Sunulacak eğitim yöntemlerinin/araç gereçlerin uygunluğu.

f) Eğitim hizmeti alınacak kişi/kuruluşun güvenirliği ve referanslarının yeterliliği.

g) Eğitim hizmeti sunacak kişi/kurumla iletişim kolaylığı.

ğ) Eğitim hizmeti sunacak kişinin daha önceki performansı ve Üniversiteyle ilişkisi.

(7) Eğitim hizmetleri dışındaki alımlar için aşağıdaki ilkeler geçerlidir:

a) Mal, imalat ve hizmet üreten firmanın/kuruluşun kalite belgesinin bulunup bulun-

maması ve kurumsal yapısı.

b) Satın alınacak mal, imalat ve hizmetin kalitesi ve fiyatının uygun olup olmaması.

c) Satın alınacak mal, imalat ve hizmetin ihtiyacı karşılama düzeyi.

ç) Satın alınacak mal, imalat ve hizmetin gerektiğinde devamlılık gösterip gösterme-

yeceği.

d) Satın alınacak mal, imalat ve hizmete ulaşım kolaylığı.

e) Satın alınacak mal, imalat ve hizmetin uygunsuzluğunda değiştirilmesinin ve gide-

rilmesinin mümkün olup olmadığı.

(8) Akademik birimlerce eğitim ve/veya araştırma alt yapısının kurulması kapsamında;

bilgisayar, yazılım, teçhizat ve benzeri her türlü sınıf, atölye ve laboratuvar donanımının alımı

ile ilgili planlama yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Üniversitenin stratejisine uygunluğu.

b) Planlanan veya yapılmış olan yatırımlarla ihtiyacın karşılanıp karşılanmadığının in-

celenmesi.

c) Ortak kullanılabilecek ürünlerin belirlenmesi.

ç) Altyapı, eğitim ve destek ihtiyaçlarının diğer birimlerle birlikte planlanması.

d) Araştırma projelerinde Üniversite dışı kaynak kullanımına özen gösterilmesi.

Satınalma esasları

MADDE 20 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya is-

tekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak

ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

(2) Üniversite tarafından gerek görülmesi halinde, ihaleye katılacak isteklilerden, eko-

nomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak bazı

bilgi ve belgeler istenebilir.

(3) Satın almalarda tercih yapılırken, sadece en düşük fiyat değil, firmanın o konuda

yetkinlik derecesi, firmaların referansları, istenilen kaliteyi verme yeteneği, zamanında teslim,

uygun ödeme ve bakım koşulları sağlama gibi özellikleri göz önünde tutulur.

(4) Satınalma talebinin belirli nitelikleri, teknik özellikleri ve markayı içermesi duru-

munda satınalma, firmadan doğrudan pazarlık usulü ile gerçekleştirilebilir.

(5) Limit dışı her satınalma işleminde en az üç firmadan teklif alınır. Üç teklifin alına-

mayacağı durumlarda sadece ana firmadan veya distribütörden teklif alınır.
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(6) Satın alınması kararlaştırılan mal ve hizmet proje, inşaat ve yapım işlerinin belirle-

nen usullerle gerçekleştirilmesini müteakip, aynı işin devamı, ilave ve benzer işler için gereken

satınalma işlemleri ve yapım işlerinin projeye bağlı olarak sonuçlandırılması ve tamamlanması

bakımından aynı fiyattan ve yeni bir teklif alınmadan ve ihaleye çıkılmadan Rektör onayı ile

devam ettirilebilir. Bu ilave işler ve satınalma için yeni teklif ve karar alınmaz.

(7) Mali İşler Daire Başkanı ve satınalma müdürü, Üniversitenin kısa ve uzun dönem-

deki ihtiyaçlarının tespitinde, eğitim hizmetlerinin aksamaması; ancak gereksiz mal stokların-

dan kaçınılması için gerekli tedbirleri almak üzere Genel Sekretere öneri sunar.

(8) Şartnameler ve sözleşmeler, kolaylıkla incelenebilir ve anlaşılır şekilde hazırlanır,

ihaleye davet edilen her firmaya mal ve hizmet alımına ait eşit düzeyde açıklayıcı bilgiler verilir.

(9) Gayrimenkul alımı, satımı ile kiralama ve kiraya verme işlemleri Mütevelli Heyet

kararı ile yapılır.

(10) Üniversitede meydana gelebilecek ve anında müdahale edilmediğinde maddi, manevi

zarar doğurabilecek, eğitimi aksatabilecek teknik veya doğal afetlerden dolayı oluşan beklen-

medik durumlarda Genel Sekreter veya Rektör onayı ile acil alım yapılabilir.

(11) Acil alımlar olarak belirlenen durumlarda, gerekli mal ve hizmet alımı, birim yö-

neticisi tarafından şifahen veya yazılı olarak olay ve meblağ da belirtilmek suretiyle Genel

Sekreterin bilgilendirilmesi ve onay alınmasını müteakip Üniversitenin satınalma sorumlusu

tarafından en kısa sürede gerçekleştirilir. Ödeme işlemi; işe ait fatura Üniversiteye ulaştırıldı-

ğında, birim yöneticisi ve Genel Sekreterin imzası ve Rektörün onayı üzerine Mali İşler Daire

Başkanlığınca yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satınalma ve İhale Usulleri, İhaleye Katılamayacak Olanlar, Satınalma ve

İhale Komisyonu Kararı Gerektirmeyen İşler

Satınalma ve ihale usulleri

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak satınalma ve ihale işlemlerin-

de, aşağıdaki usullerden biri ya da işin mahiyetine göre birden fazlası birlikte uygulanır:

a) Doğrudan temin usulü.

b) Pazarlık usulü.

c) Açık ihale usulü.

ç) Kapalı teklif usulü.

d) Elektronik ortamda ihale.

Doğrudan temin usulü

MADDE 22 – (1) Bu usul; özel nitelikli mal ve hizmetlerin ve maliyeti 4.999 TL’den

düşük her türlü alımın, ilan yapılmadan ve teklif istenmeden, gerekli pazar araştırması yapıla-

rak, ticari teamüllere uygun bir şekilde bir firmadan doğrudan temin edilmesi usulüdür. Onay

süreci tamamlanan satınalma talep formuna istinaden, satınalma işi doğrudan satınalma biri-

mince gerçekleştirilir. Satınalma komisyonu kararı gerektirmez. Azami limit bütçe dönemi ba-

şında Mütevelli Heyet tarafından revize edilebilir.
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Pazarlık usulü

MADDE 23 – (1) Bu usul, yapılacak işin fiyat, nitelik, işin yerine getirilme müddeti

ve diğer şartlarında, karşılıklı fedakârlık yapılarak bir anlaşma zemininin temini ile alımın ya-

pılmasıdır. Satınalma müdürlüğü, işin nitelik, özellik ve gereğine göre, alım konusunda aranan

koşulları taşıdığını belirlediği en az üç istekliden yazılı teklif alır. İsteklilerle alım şartları ve

bedel üzerinde pazarlık yapılır. Pazarlıklar sonunda en uygun teklifi veren istekli belirlenir ve

alım sonuçlandırılır. Satınalma komisyonu kararı gerektirir.

(2) Pazarlık usulü, işin keşif veya yaklaşık maliyetinin 5.000 TL ile 99.999 TL arasında

olduğu alımlarda kullanılır. Bu miktarı geçen alımların pazarlık usulüyle yapılabilmesi için

Mütevelli Heyetinin onayına gerek vardır. Limitler bütçe dönemi başında Mütevelli Heyet ta-

rafından revize edilebilir.

Açık ihale usulü

MADDE 24 – (1) Açık ihale usulü, işin keşif veya yaklaşık maliyetinin 100.000 TL ile

249.999 TL arasında olduğu alımlarda kullanılır. Niteliği itibariyle açık teklif alınmasında

fayda görülen veya kapalı teklif istenilmesinin gereksiz zaman kaybına neden olacağı hallerde,

yazılı tekliflerin açık olarak alınması suretiyle gerçekleştirilen satınalma usulüdür. Üniversite,

teklifler açıldıktan sonra idari şartnamede ve ihale ilanında belirtilmesi hâlinde, geçerli teklif-

lerden, en düşük teklif veren beş istekli arasında eksiltme veya pazarlık usulüne geçebilir. Sa-

tınalma komisyon kararı gerektirir. Bu miktarı geçen alımlarda açık ihale usulü ile yapılması

için Mütevelli Heyet onayına ihtiyaç vardır. Limitler bütçe dönemi başında Mütevelli Heyet

tarafından revize edilebilir.

Kapalı teklif usulü

MADDE 25 – (1) Bu usul, 250.000 TL üstü alımlar için kullanılır. İstenilen işin veya

malın şartnamesindeki şartlar esas alınarak fiyat bakımından en uygun teklifte bulunan istekliye

verilmesidir. Kapalı teklif usulünde, teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa ko-

nulduktan sonra, zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu, açıkça

yazılıp zarf kapatılır. Zarfın kapanan kısmı teklif veren tarafından imzalanır. Teklif mektubunun

şartnameye uygun olarak hazırlanması, şartnamede teklif mektubu ile beraber verilmesi istenen

geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu ve ek bilgiler varsa bunların mutlaka

verilmesi gerekir. Teklif mektuplarında teklif edilen fiyatların rakam ve yazı ile birbirine uygun

olarak açıkça yazılması, teklif mektuplarının teklif veren tarafından imzalanması gerekir. En

uygun teklif sahibi ile yeniden pazarlık yapılabilir. Satınalma komisyon kararı gerektirir. Ekine

kapalı zarflardan çıkan tekliflerin değerlendirildiği liste konulur. Mütevelli Heyet ihaleye ilişkin

komisyonunu değiştirebilir veya ilave personel atayabilir. Limit bütçe dönemi başında Müte-

velli Heyet tarafından revize edilebilir.

Elektronik ortamda ihale

MADDE 26 – (1) Üniversite, satınalma faaliyetlerini daha etkin yürütmek ve satın al-

malarda en uygun fiyatı bulmak amacıyla satın almalarını elektronik ortamda e-ihale ile ger-

çekleştirebilir. E-ihale yapılabilmesi için;

a) Öncelikle elektronik ihale sunumu yapan kurumlarla anlaşma yapılması.
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b) Satın alınacak ürün veya hizmetle ilgili bu Yönetmelikte yer alan ihale ve satınalma

yöntemlerinden birisi kullanılarak en uygun fiyatın tespit edilmesi.

c) En uygun fiyatı belirlenen ürün veya hizmet, anlaşma yapılan sunucunun elektronik

ihale platformuna taşınarak, yeni tedarikçilerin de içinde bulunduğu geniş bir satıcı veri taba-

nından faydalanarak ürün ve hizmetin fiyatının daha da düşürülmesi.

ç) E-ihaleye katılacak tedarikçilerin, en son tekliflerini sisteme kayıt teklifi olarak gir-

meleri, ihalenin açık eksiltme yöntemi ile bu kayıt teklifleri üzerinden gerçekleştirilmesi ve

kayıt teklifinin en uygun ihale fiyatı olması sağlanır.

Şartnameler

MADDE 27 – (1) Kapalı teklif usulü tüm alımlarda şartname hazırlanması zorunludur.

Yapılacak olan alımlara ilişkin şartnameler, bu Yönetmelik ve uygulanması zorunlu olan diğer

mevzuat hükümleri de dikkate alınarak satınalma konusu işlerin her türlü idari ve teknik özel-

liğini içerecek şekilde hazırlanır. Şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak olan özel ve

teknik şartların yanında gerekli hallerde ek hususlara da yer verilir.

(2) İdari şartname, yapılacak işin idari prosedürünün isteklilere duyurulması amacıyla

satınalma birimi tarafından hazırlanır. Satın alma talep formunda/elektronik sistemde aşağıda

belirtilen bilgiler bulunur:

a) İşin konusu.

b) Teklifin şekli ve son gönderme tarihi.

c) Teminat alınıp alınmayacağı alınacaksa miktarı.

ç) Opsiyon müddeti.

d) İşin süresi.

e) Ödeme durumu.

f) Teslim şekli.

g) Vergi ve harçlar.

ğ) Gümrük işleri.

h) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar.

ı) Üniversitenin alımı yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbest olduğu, işin

ve siparişin durdurulması veya iptali.

i) Uyuşmazlıkların çözümü.

(3) Teknik şartname, işin ihtiyaca uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli teknik

açıklamaları ve şartları içeren şartnamedir ve istekte bulunan birim tarafından hazırlanır. İstekte

bulunan birimin hazırladığı satınalma talep formu veya dilekçesinde aşağıda belirtilen ayrıntılı

teknik açıklamalar da işin aciliyeti ve niteliğine göre teknik şartname olarak kabul edilir:

a) İşin konusu, niteliği ve yöntemi.

b) Garanti.

c) Teslim süresi, yeri ve şekli.

ç) Bakım, servis ve montaj.
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Sözleşme

MADDE 28 – (1) İşin niteliğine göre sözleşme taslağı hazırlanmadan önce, Üniversite

adına Rektör ve Genel Sekreterin gerekli göreceği diğer kişiler ile yüklenicinin katılımıyla

şartlar görüşülür. Tarafların önerip kabul edebilecekleri değişiklikler de dikkate alınarak söz-

leşme taslağı, Üniversite ve/veya görevlendireceği kişi/kuruluşlarca hazırlanır.

(2) Sözleşmede aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Alınacak mal/hizmetin tanımı, hizmetin konusu, yapılacak iş ve şartlar net ve ayrıntılı

olarak açıklaması.

b) Alınacak mal/hizmet bedeli, ödeme planı ve gerekli hallerde teminat.

c) Süre, fesih, yenileme şartları.

ç) Gerekli durumlarda damga vergisi, noter tasdiki ve benzeri mali yükümlülükler ve

sigorta sorumlulukları.

d) İşin gereği gibi yapılmaması, süresinde bitirilmemesi gibi hallerde uygulanacak cezai

şartlar ve Üniversite için doğacak haklar.

(3) Taslağın gözden geçirilmesi işlemleri Rektör ve Genel Sekreterin görevlendireceği

hukuk müşaviri tarafından yürütülür, gerektiğinde yeminli mali müşavirinin de görüşleri alınır

ve taslak sözleşme, diğer sözleşme tarafına gönderilir. Rektör/Genel Sekreter gerektiğinde,

Mütevelli Heyetin de görüşlerini alır.

(4) Üzerinde anlaşmaya varılan sözleşmeler, tarafların yetkili kişileri tarafından imza-

lanır ve yürürlüğe konur. Sözleşmeler, Üniversitenin imza sirkülerine göre yetkilendirilmiş şa-

hıslar veya onların vekâletname düzenleyerek yetkilendireceği kişiler tarafından imzalanır.

Yetkili kişilerin yetki belgeleri sözleşmeye eklenir.

(5) Süreklilik arz eden hizmet alımlarında, sözleşme süresi tamamlandığı halde işe aynı

yüklenici ile devam edilmek istendiği takdirde, sözleşmede belirtilen fiyat veya devresel fiyat

artışları dışında bir fiyat artışı yapılmamış olması kaydıyla, yeni bir satınalma isteği yapılmasına

gerek duyulmaksızın sözleşme yenilenir. Ancak mevcut sözleşme koşulları aynı kalmak kay-

dıyla, ek hizmet istekleri yeni bir satınalma talep formu doldurulmasını gerektirir.

Geçici teminat

MADDE 29 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin yaklaşık maliyeti

üzerinden Üniversite tarafından belirlenecek oranda geçici teminat alınır.

Kesin teminat

MADDE 30 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin yaklaşık maliyeti

üzerinden Üniversite tarafından belirlenecek oranda kesin teminat alınabilir.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 31 – (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri

veya başkaları adına ihaleye katılamayacak olanlar şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak; 10/12/2003 tarihli ve

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki

kamu idareleri ve özel kanunlarla kurulmuş olan bankalar ile iktisadi devlet teşekküllerinin

ihalelerine girmekten men edilmiş olanlar.
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b) Üniversiteden aylık veya ücret alan çalışanlar.

c) 2547 sayılı Kanunda belirtilen üniversite yöneticileri ve satınalma komisyonu başkan

ve üyeleri ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye

kadar (bu derece dahil) kayın hısımları (ana, baba, evlat, karı, koca, kardeş, damat, kayınpeder,

kayınvalide, kayınbirader, baldız ve bacanakları ile bunların ortakları), evlatlıkları ve evlat edi-

nenleri.

ç) Satınalma ve ihale komisyonu üyesi olmamakla birlikte, satınalma işlemlerini ha-

zırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, ihale kararını onaylayan

şahıslar ve bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,

ortakları, yöneticisi veya temsilcisi bulundukları şirketler.

d) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen

istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra, taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında

taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edi-

lenler.

e) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan

ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

f) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler.

Satınalma ve ihale komisyonu kararı gerektirmeyen işler

MADDE 32 – (1) Günlük ihtiyaç ve her türlü sarf malzemeleri alımı, yedek parçalar,

temizlik malzemesi alımı, gıda alımı, temsil ve ağırlama gibi olağan hizmetler, küçük donanım

ve yazılımların satın alınması işlemleri, satınalma veya ihale kararı olmadan ihtiyaç sahibi bi-

rimlerin talebi ve onaylı satınalma formu ile doğrudan satın alınabilir.

(2) Pazarlık imkânının bulunmadığı satıcılardan yapılacak satın almalarda, satınalma

ve ihale komisyonu kararı aranmaz.

(3) Bedeline bakılmaksızın elektrik, su, posta ve benzeri abonman sözleşmesine veya

akaryakıt, köprü, vapur, feribot, tercihli yol gibi ücretleri tarifeye bağlanmış her türlü işlerde

satınalma kararı aranmaz. Bu işlerde ödemeler Mali İşler Daire Başkanının bilgisi dâhilinde

gerçekleştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 31/12/2005 tarihli

ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve

diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Mütevelli Heyeti kararları uygu-

lanır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.
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Kocaeli Üniversitesinden:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Üniversitesine bağlı enstitüler tara-

fından yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik program-
larından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yü-

rütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından
oluşan lisansüstü eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim dalı (ABD)/anasanat dalı (ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönet-
meliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde öğretim programı bulunan
anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında kadrolu
öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Fakültelerde, bölüm başkanı ve anabilim dalı başkan-
larından oluşan kurulu; anabilim dalı veya dalları bulunmayan enstitü anabilim dalları ile di-
siplinlerarası oluşturulan enstitü anabilim dallarında, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve
enstitü kurulunun onayı ile en az üç, en çok yedi üyeden oluşan kurulu,

e) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin bütün öğrenme faaliyetlerini tamamlama-
larında gerekli olan zamanı,

f) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavını,
g) Enstitü: Kocaeli Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve enstitüde öğretim programları yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür

yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

ı) GMAT: Graduate Management Admission Test Sınavını,
i) GRE: Graduate Record Examination Sınavını,
j) Öğrenme kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinde kazanılması gereken bilgi, kav-

rama ve beceri düzeyini,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
l) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,
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n) Sürekli Eğitim Merkezi: Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama
Merkezini,

o) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ö) Ulusal/uluslararası hakemli dergi: İlgili anabilim/anasanat dalı için Üniversitelerarası

Kurulun doçentlik başvurusu koşullarında belirtilen ulusal/uluslararası indeksler tarafından ta-
ranan dergiyi,

p) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,
r) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavını,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programına öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar

arasından, sözlü sınav veya mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir.
Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve başvuru koşulları, anabilim/anasanat
dallarının önerileri doğrultusunda, ilgili enstitü kurulunca karara bağlanarak, Senatonun onayından
sonra ilan edilir.

(2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için, bir lisans diplomasına sahip olmak
ve başvurduğu programın ALES puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT
sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmak gerekir.

(3) Sanatla ilgili yüksek lisans programlarında ALES puanı aranmaz.
(4) Yüksek lisansa müracaat için yabancı dil koşulu aranmaz.
(5) Bilim dalı bir yabancı dil ve/veya yabancı dil edebiyatı olan bir öğretim programına

başvuran adayların, bu yabancı dil için yapılan merkezi sınavlardan en az 70 puana sahip olması
koşulu aranır.

(6) İkinci öğretim ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda,
ALES koşulu aranmaz.

(7) Adayların başvuru işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.
(8) Enstitü yönetim kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için, ilgili anabilim/anasanat

dalı kurulunun önerisini dikkate alarak, her anabilim/anasanat dalı programı için üç asil ve bir
yedek üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi oluşturur.

(9) Jüri tarafından adayların başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatte, sırayla sözlü sınava veya mülakata alınır.

Bu sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya sınav notu verilir. Sözlü sınav notu,
60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir.

b) Bir adayın genel başarı puanı, başvurduğu programın puan türünden ALES veya
GRE/GMAT puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve sözlü sınav veya
mülakat notunun %30’unun toplanması ile elde edilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için, genel
başarı puanının en az 60 olması gerekir. İkinci öğretim ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans
programlarında, adayların sadece lisans mezuniyet ortalaması dikkate alınarak genel başarı sı-
ralaması yapılır ve kayıt hakkı kazananlar belirlenir. Sanatla ilgili programlarda, genel başarı
puanı, anasanat dalı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan oranlara göre
belirlenir.

c) Jüri başkanı genel başarı puanlarına göre sıralanmış tutanağı anabilim/anasanat dalı
başkanlığına sunar. Anabilim/anasanat dalı başkanı, jüri tutanağını sözlü sınav veya mülakat
tarihini izleyen iş günü mesai saati bitimine kadar enstitü müdürlüğüne iletir.
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(10) Genel başarı puanı en az 60 olan adayların, en yüksekten başlayarak kontenjan ka-
dar sıralanmış listesi, enstitü yönetim kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı, kontenjanı
aştığı taktirde, listedeki diğer başarılı adaylar, yedek listede öğrenci adayı olarak yer alabilir.
Sıralamada eşitlik olması halinde, ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Doktora programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Doktora programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasın-

dan, sözlü sınav veya mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir.
Doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve başvuru koşulları, anabilim/anasanat dalı
önerileri doğrultusunda, ilgili enstitü kurulunca karara bağlanarak Senatonun onayından sonra
ilan edilir.

(2) Doktora programlarına başvurmak isteyen adayların, bir lisans veya tezli yüksek li-
sans diplomasına sahip olmaları ve iki referans mektubu sunmaları gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuran bir adayın, başvur-
duğu programın ALES puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavla-
rından eşdeğer bir puan alması gerekir.

(4) Lisans diploması ile doktora programına başvuranların, başvurduğu programın
ALES puan türünde en az 80 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından eşdeğer bir
puan alması ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri olması
gerekir.

(5) Adayların, YDS’den en az 55 ya da YÖK’ün kabul ettiği yabancı dil sınavlarının
birinden eşdeğer bir puan almaları gerekir.

(6) Bilim dalı, bir yabancı dil ve/veya yabancı dil edebiyatı olan bir doktora programına
başvuran adayların, bu yabancı dil için yapılan merkezî sınavlardan en az 80 puana sahip olması
koşulu aranır.

(7) Adayların başvuru işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.
(8) Enstitü yönetim kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için, ilgili anabilim/anasanat

dalı kurulunun önerisini dikkate alarak, her anabilim dalı programı için üç asil ve bir yedek
üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi oluşturur.

(9) Jüri tarafından adayların başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatte, sırayla sözlü sınava veya mülakata alınır.

Bu sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya sözlü sınav notu verilir. Sözlü sınav
veya mülakat notu 70’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.

b) Bir adayın genel başarı puanı, ALES veya eşdeğer sınav puanının %50’si ile;
1) Tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, yüksek lisans not ortalama-

sının %20’si ve sözlü sınav veya mülakat notunun %30’unun toplanmasıyla,
2) Lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, lisans not ortalamasının %20’si ve sözlü

sınav veya mülakat notunun %30’unun toplanmasıyla,
elde edilir.
c) Bir adayın başarılı sayılabilmesi için, genel başarı puanının en az 70 olması gerekir.
ç) Jüri başkanı, adayların genel başarı puanlarına göre sıralanmış tutanağı, anabilim

dalı başkanlığına sunar. Anabilim dalı başkanı, jüri tutanağını, sözlü sınav veya mülakat tarihini
izleyen iş günü mesai saati bitimine kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

(10) Genel başarı puanı en az 70 olan adayların, en yüksekten başlayarak kontenjan ka-
dar sıralanmış listesi, enstitü yönetim kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı
aştığı takdirde listedeki diğer başarılı adaylar, yedek listede öğrenci adayı olarak yer alabilir.
Sıralamada eşitlik olması halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Sanatta yeterlik programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar

arasından sözlü sınav veya mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir.
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Sanatta yeterlik programlarına alınacak öğrenci sayıları ve başvuru koşulları, anasanat dalının
önerileri doğrultusunda ilgili enstitü kurulunca karara bağlanarak, Senatonun onayından sonra
ilan edilir.

(2) Sanatta yeterlik programlarına başvurmak isteyen adayların, bir lisans veya tezli
yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve iki referans mektubu sunmaları gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programlarına başvuruda ALES puanı aranmaz.
(4) Adayların, YÖK tarafından geçerli sayılmış yabancı dillerin herhangi birinden

YDS’den en az 55 ya da YÖK’ün kabul ettiği yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğer bir
puan almaları gerekir.

(5) Adayların başvuru işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.
(6) Enstitü yönetim kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için, ilgili anasanat

dalı kurulunun önerisini dikkate alarak, her anasanat dalı programı için üç asil ve bir yedek
üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi oluşturur.

(7) Jüri tarafından adayların başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Başvuru koşullarını eksiksiz sağlayan adaylardan; duyurulan gün ve saatlerde, girmek

istedikleri anasanat dalında yeterliklerini gösterecek performans, sergi, uygulama, yazılı sınav
ve benzeri bir çalışma yapmaları istenir. Bu çalışmalar, 100 tam puan üzerinden değerlendiri-
lerek adaya yeterlik puanı verilir. Yeterlik notu, 70’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.

b) Adaylardan, başvurdukları anasanat dalına ilişkin olarak o güne kadar gerçekleştir-
dikleri etkinlikleri gösteren bir dosya istenir. Bu dosyanın içinde bulunan etkinlikler, 100 tam
puan üzerinden değerlendirilerek, adaya bir etkinlik dosyası puanı verilir.

c) Adayın yeterlik ve etkinlik dosyası puanları, anasanat dalı kurulunca önerilen ve ens-
titü yönetim kurulunca onaylanan oranlarla değerlendirilerek adayın genel başarı puanı belir-
lenir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için, genel başarı puanının en az 70 olması gerekir.

ç) Jüri başkanı, adayların genel başarı puanlarına göre sıralanmış tutanağı, anasanat
dalı başkanlığına sunar. Anasanat dalı başkanı, jüri tutanağını, sözlü sınav veya mülakat tarihini
izleyen iş günü mesai bitimine kadar, enstitü müdürlüğüne iletir.

(8) Genel başarı puanı en az 70 olan adayların en yüksekten başlayarak kontenjan kadar
sıralanmış listesi, enstitü yönetim kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı, kontenjanı
aştığı takdirde, listedeki diğer başarılı adaylar, yedek listede öğrenci adayı olarak yer alabilir.
Sıralamada eşitlik olması halinde, lisans veya tezli yüksek lisans not ortalaması yüksek olan
adaya öncelik verilir.

Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Temel tıp bilimleri doktora programlarına, başvuru koşullarını sağla-

yan adaylar arasından, sözlü sınav veya mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğ-
renci alınabilir. Temel tıp bilimleri doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve başvuru
koşulları; anabilim dalı kurullarının önerileri doğrultusunda, ilgili enstitü kurulunca karara bağ-
lanarak, Senatonun onayından sonra ilan edilir.

(2) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için aranan şartlar şun-
lardır:

a) Tıp Fakültesi mezunları için, lisans diplomasına ve TUS’tan en az 50 temel tıp puanına
veya başvurduğu programın ALES puan türünde en az 55 standart puan veya GRE/GMAT
sınavlarından buna eşdeğer bir puana sahip olmak,

b) Diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunları için, lisans diplomasına ve DUS’tan
en az 50 puana veya başvurduğu programın ALES puan türünde en az 55 standart puan veya
GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puana sahip olmak,

c) Yüksek lisanslarını tamamlamış olan diğer fakültelerden mezun adaylar için, başvur-
duğu programın ALES puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavla-
rından buna eşdeğer bir puan almış olmak.
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(3) Adayların, YÖK tarafından geçerli sayılmış yabancı dillerin herhangi birinden
YDS’den en az 55 ya da YÖK’ün kabul ettiği yabancı dil sınavlarından birinden eşdeğer bir
puan almaları gerekir.

(4) Adayların başvuru kayıt işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürü-
tülür.

(5) Enstitü yönetim kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için ilgili anabilim
dalı kurulunun önerisini dikkate alarak, her anabilim dalı programı için üç asil ve bir yedek
üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi oluşturur.

(6) Jüri tarafından adayların başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatte, sırayla sözlü sınava veya mülakata alınır.

Sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya sözlü sınav veya mülakat notu verilir.
Sözlü sınav veya mülakat notu 70’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.

b) Bir adayın genel başarı puanı, ALES, TUS/DUS ya da GRE/GMAT puanının %50’si
ile;

1) Tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, yüksek lisans not ortalama-
sının %20’si ve sözlü sınav veya mülakat notunun %30’unun,

2) Lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, lisans not ortalamasının %20’si ve sözlü
sınav veya mülakat notunun %30’unun,

3) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği veya veteriner fakül-
teleri diplomasına ya da eczacılık ve fen fakülteleri mezunu olup Sağlık Bakanlığınca düzen-
lenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olan adayların
bitirme notunun %20’si ve sözlü sınav veya mülakat notunun %30’unun,

toplanması ile elde edilir.
c) Bir adayın başarılı sayılabilmesi için, genel başarı puanının en az 70 olması gerekir.
ç) Jüri başkanı, adayların genel başarı puanlarına göre sıralanmış tutanağı anabilim dalı

başkanlığına sunar. Anabilim dalı başkanı, jüri tutanağını sözlü sınav veya mülakat tarihini iz-
leyen iş günü mesai saati bitimine kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

(7) Genel başarı puanı en az 70 olan adayların en yüksekten başlayarak kontenjan kadar
sıralanmış listesi enstitü yönetim kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı
aştığı takdirde, listedeki diğer başarılı adaylar, yedek listede öğrenci adayı olarak yer alabilir.
Sıralamada eşitlik olması halinde, lisans veya tezli yüksek lisans not ortalaması yüksek olan
adaya öncelik verilir.

Yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden adaylar
MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı

adaylara ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.
Kontenjanların ilanı
MADDE 10 – (1) Enstitüler, öğrenci alacakları programlarının adlarını, başvuru ko-

şullarını, son başvuru ve sınav tarihlerini, istenen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Bu ilan,
her yarıyıl başında verilebilir.

(2) Öğrenci kabulü için verilecek ilanlar, Üniversite ve enstitünün internet sayfalarında
ya da ulusal yüksek tirajlı bir gazetede en az bir defa yayımlanır.

Öğretim üyesi yetiştirme
MADDE 11 – (1) Üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine atanmış olan ve

bu kurumların teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve YÖK’ün
kararı ile lisansüstü öğretim yapmak üzere Üniversitede görevlendirilen araştırma görevlileri,
bir lisansüstü programa kayıt yaptırabilir. Bu araştırma görevlileri ile ilgili işlemler, ilgili mev-
zuat hükümlerine göre yürütülür.
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Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Başvurulan yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda

lisans veya yüksek lisans derecesi almış olan öğrencilere, eksikliklerini gidermek amacıyla
aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde bilimsel hazırlık programı uygulanır:

a) Bilimsel hazırlık programı kapsamında, yüksek lisans veya doktora programına kabul
edilen adaylara, lisans dersleri veya başka bir programdan dersler aldırılabilir. Bu dersler, ilgili
programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

b) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ile ilgili devam, sınavlar, başarı puanları
ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, en çok bir akademik takvim yılıdır
ve bu süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil
edilmez. Bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan adaylar yüksek lisans veya doktora
derslerini alamazlar.

(3) Bu maddede belirtilen kapsama giren bir öğrencinin bilimsel hazırlık programı, yu-
karıdaki fıkralarda yer alan hükümler dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı tarafından, bu
Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre hazırlanır ve anabilim/anasanat
dalı kurulunun uygun görüşü ile birlikte akademik takvime göre ders kayıtları başlamadan önce
ilgili enstitüye gönderilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup belirli ko-

nularda bilgilerini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu
görüşü üzerine, enstitü yönetim kurulunun kararı ile bazı derslere, katkı payı ödeyerek özel
öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların, almak istedikleri derslerin
açılacağı yarıyılın başında, ilan edilmiş takvim içinde ve kayıt süresi öncesinde, başarı durum
belgelerini (transkript) ve diploma fotokopilerini ekledikleri bir dilekçe ile ilgili enstitü mü-
dürlüklerine başvurmaları gerekir. Bir anabilim/anasanat dalındaki özel öğrenci sayısı, aynı
dönemdeki kontenjanın %50’sini geçemez.

(3) Özel öğrencilere, kayıt işlemleri tamamlandığında özel öğrenci belgesi verilir. Özel
öğrencilere herhangi bir diploma ve unvan verilmez. Ancak izledikleri dersleri ve bu derslerdeki
başarı durumlarını gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler, üniversite öğrencilerinin ya-
rarlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Normal öğrenci olarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin özel öğrenci statüsünde al-
dıkları dersler intibak için değerlendirilebilir. Ancak bu yolla alınabilecek AKTS kredisi oranı,
alınması gereken toplam ders kredisinin % 40’ını geçemez. İntibak için puan olarak, özel öğ-
renci statüsünde iken elde edilen başarı notu kullanılır.

(5) Özel öğrenci kabulüne ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında

veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında
en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla
kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için;

a) Başvuru tarihinde, genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 2.5, doktora için
en az 3.0 olması,

b) Devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçiş yapacağı program ara-
sında, program yeterlilikleri, öğrenme kazanımları ve ders içerikleri açısından en az %70 ora-
nında tutarlılık ve giriş koşulları bakımından uyum olması,
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c) Yatay geçiş başvuruları için kontenjanın, anabilim/anasanat dalı kurulunca önerilmesi
ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanması,

gerekir.
(2) Anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen yatay geçiş kontenjanları, enstitü

kurulunda kesinleştikten sonra ilan edilir.
(3) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam

etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu be-
lirten başarı durum belgelerini (transkript) dilekçesine ekleyerek, ilanda belirtilen tarihlerde
ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur.

(4) Anabilim/anasanat dalı kurulunun görüş ve önerileri, enstitü yönetim kurulunda in-
celenerek, öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden
önce karara bağlanır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin
programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı ku-
rulundan istenir.

(5) Tez aşamasında olan öğrenciler, yatay geçiş hakkından yararlanamaz.
(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında başvuru koşullarını sağlayan öğ-

renciler, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir kereye mahsus
olmak üzere geçiş yapabilir.

Kayıt yaptırma ve kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde

belirtilen koşulları sağlayan ve giriş sınavları sonunda, ilgili öğretim programının kontenjanı
dikkate alınarak, enstitü müdürlüğünce ilan edilen asil listedeki adayların, kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri, ilanda belirtilen süre içinde getirerek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir.
Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayan adayların yerine enstitünün belirleyeceği takvim
çerçevesinde, yedek listedeki adayların kayıtları yapılabilir. İlan edilen süre zarfında kayıt yap-
tırmayanlar haklarını kaybeder.

(2) Öğrencilerin her yarıyıl, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde kayıt yeni-
lemeleri ve işlemin danışmanlar tarafından öğrenci bilgi sisteminde onaylanması gerekir.

(3) Akademik takvimde belirlenen süre içinde anabilim/anasanat dalı ve danışman onayı
ile ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Öğrenci Başarısını Ölçme ve Değerlendirme ve Notlar

Dersler, öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme
MADDE 16 – (1) Derslerin kredisi, öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak AKTS’ye

göre belirlenir. Bir dersin AKTS kredisi, o ders için belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için
gerekli çalışma yükünü ifade eder.

(2) Her program için uygulanacak eğitim ve öğretim planı, ilgili anabilim/anasanat dalı
kurullarınca hazırlanan ve anabilim/anasanat dalı başkanları tarafından enstitüye sunulan öne-
rilere göre, enstitü kurulunca karara bağlanır ve Senatonun kabulü ile uygulamaya konur.

(3) Öğretim planlarında zorunlu ve seçimlik dersler yer alabilir. Dersler, bir yarıyıllıktır
ve öğretim üyeleri tarafından verilir. Bir yarıyılda bir öğrenci, 30 AKTS kredisi ders alabilir.
Gerekli durumlarda danışmanın onayı ile AKTS kredisi her bir yarıyılda %30 yükseltilebilir.
En çok 24 AKTS kredilik ders, ilgili danışmanın önerisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer enstitülerden veya yükseköğretim
kurumlarından alınabilir.

(4) Enstitü tarafından lisansüstü tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri, ikinci da-
nışmanlar dahil, enstitü yönetim kurulunca atandıkları tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz dö-
neminde, tezli programlar için danışmanı olduğu öğrencilere, alanlarındaki güncel gelişmeleri
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aktarmak üzere, uzmanlık alan dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla
yükümlüdür. Uzmanlık alan dersi lisansüstü öğrencisine AKTS kredisi sağlamaz. Dersin başarı
durumu, ilgili öğretim üyesi tarafından geçer (G) notu veya kalır (K) notu olarak sisteme girilir.
Bu dersler, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde
de devam edebilir. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından kararlaştırılır ve
enstitü yönetim kurulunca uygulanır.

(5) Derslere devam zorunluluğu, teorik dersler için en az % 70 ve diğer öğretim türleri
için en az % 80’dir.

(6) Bir dersin başarı notu, o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması,
uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları
ve yarıyıl sonu sınavının değerlendirilmesiyle belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından iki hafta
önce, o yarıyıl açılacak derslere ait yarıyıl içi değerlendirme ağırlığı %30-%70 aralığında olmak
üzere, yarıyıl içi çalışmalarının türü, sayısı, yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulları ile yarıyıl
içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağı, ilgili
öğretim üyesi tarafından belirlenir.

(7) Yarıyıl sonu sınav programları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı ve enstitü
müdürlüğü tarafından hazırlanır ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilan edilir.
Sınavlar programda gösterilen gün, yer ve saatte ve ders kataloğunda belirtildiği şekilde yapılır.
Sınavları, o dersi vermekle görevlendirilen öğretim üyesi düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim
üyesinin mazereti nedeniyle, sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin ya-
pacağı anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından belirlenir ve enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(8) Bir dersin başarı notu, dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyıl sonu sınavının
yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilir ve onaylı
çıktısı anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne gönderilir.

(9) Sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi uygulanır:
Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayı
90-100 AA 4.0
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3.0
75-79 CB 2.5
65-74 CC 2.0
58-64 DC 1.5
50-57 DD 1.0
40-49 FD 0.5
39 ve aşağısı FF 0

D Devamsız
E Eksik
G Geçer
K Kalır
N Girmedi
S Süren Çalışma

(10) Bu maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen harf notları aşağıda belirtildiği gibi
tanımlanır:

a) Doktora programlarında bir dersten BB veya üzeri, yüksek lisans programlarında ise
CB veya üzeri harf notlarından birini alan öğrenci ilgili dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten doktora programlarında CB, yüksek lisans programlarında ise CC harf
notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış kabul edilir.
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c) Koşullu başarılı derslerden öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, ders tamamlama
süresi sonuna kadar genel not ortalamasının, doktorada en az 3.0, yüksek lisansta en az 2.5 ol-
ması gerekir.

ç) D harf notu: Devam koşullarını sağlamayan öğrencilere verilir.
d) E harf notu: Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları ile diğer değerlendirmelere girmeyen

öğrencilere verilir.
e) G harf notu: Kredisiz eğitim-öğretim çalışmalarından kredisiz olarak alınan ve ba-

şarılı olunan dersler için öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına dahil edilmez.
f) K harf notu: Kredisiz eğitim-öğretim çalışmalarında başarı gösteremeyen öğrencilere

verilir. Bu not, ortalama hesaplarına dahil edilmez.
g) N harf notu: E harf notu ilgili dönem sonunda N harf notuna otomatik olarak dönü-

şür.
ğ) S harf notu: Süren çalışmanın ölçme ve değerlendirilmesi en geç yarıyıl sonu değer-

lendirme dönemi sonunda başarı notuna çevrilir.
(11) Sürekli Eğitim Merkezinde yürütülen Enstitü onaylı, AKTS uyumlu ve içerikleri

tanımlı sertifika eğitimi yoluyla alınmış dersler, ilgili anabilim dalının intibak çalışması ve
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile %40 oranını aşmayacak şekilde, yüksek lisans programla-
rındaki kuramsal AKTS kredi yükümlülüğünden düşülebilir.

Ölçme ve değerlendirme belgelerinin saklanması
MADDE 17 – (1) Ölçme-değerlendirme sonuçları (sınav sonuç listeleri), enstitü mü-

dürlüğü tarafından saklanır. Değerlendirme belgeleri (sınav evrakları) ise, anabilim/anasanat
dalı başkanlıkları tarafından iki yıl süre ile saklanır ve iki yılın sonunda, ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlıkları tarafından bir tutanakla imha edilir.

Notlarda maddi hata ve itiraz
MADDE 18 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün için-

de, bağlı olduğu enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının yeniden incelen-
mesini isteyebilir. Enstitü müdürlüğü, maddi hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav
evrakını ilgili anabilim dalı başkanı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim üyesine inceletir ve
sonucu öğrenciye tebliğ eder. Öğrencinin itirazının devamı halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu
kararı ile oluşturulan, sorumlu öğretim üyesinin dahil olmadığı, ilgili alandan en az üç kişilik
bir komisyonca, cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kağıtları ve dokümanları ile karşılaştır-
malı olarak yeniden inceleme yapılır. Not değişiklikleri, enstitü yönetim kurulu kararı ile ke-
sinleşir. Not değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı, öğrenci işleri daire başkanlığına bildi-
rilir. Gerekli değişiklik, öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notlarına ilişkin herhangi bir maddi hata-
nın yapılmış olduğunun belirlenmesi halinde, öğretim üyesi ilgili anabilim dalı başkanlığına
başvurarak düzeltme talebinde bulunabilir. Bu talep, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca
değerlendirilir. Eğer maddi hata varsa, not düzeltimi, enstitü yönetim kurulunda görüşülüp ka-
rara bağlanır. Enstitü yönetim kurulu kararı öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir. Gerekli
değişiklik, öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılır.

Not ortalaması
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin not ortalaması, her yarıyıl sonunda öğrenci işleri daire

başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir eğitim-öğretim çalışmasından al-
dığı toplam AKTS kredisi, o çalışmanın AKTS kredi değeri ile aldığı yarıyıl notu katsayısının
çarpılması yoluyla elde edilir.

(2) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması hesaplanırken, o yarıyılda öğrencinin kayıt ol-
duğu ve not ortalamalarına katılan her bir dersin AKTS değeri, o dersten alınan notun katsayısı
ile çarpılarak bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam değer, bu derslerin toplam AKTS
değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.
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(3) Genel not ortalaması, öğrencinin enstitüye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı
bulunduğu anabilim/anasanat dalı programında geçerli olan derslerin ve çalışmaların tamamı
dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Genel not ortalamasında, tekrar edilen derslerden
alınan en son harf notu esas alınır. Doktora öğrencilerinin almak zorunda olduğu formasyon
derslerinin başarı notları, başarılı/başarısız olarak değerlendirilir ve genel not ortalaması hesa-
bında dikkate alınmaz.

(4) Bütün notlar, öğrencinin not belgesine geçirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programı
MADDE 20 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların, hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği,
ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel/sanatsal

araştırma veya uygulama yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yetkin-
liği kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı, uzmanlık alan dersi ve seminerler
hariç, AKTS kredi toplamı 56’dan az olmamak kaydıyla, en az yedi adet ders ve tez çalışmasını
içerir. Tezli yüksek lisans programının toplam AKTS kredisi en az 120’dir. Anabilim/anasanat
dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez çalışmasına bir proje çalışması da
eklenebilir. Öğrenci, tezli yüksek lisans programında ilk iki yarıyılın her birinde en az 20 AKTS
ders yükünü başardıktan sonra üçüncü yarıyılın başından itibaren tez çalışmasına kayıt yaptı-
rabilir.

(2) Danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile öğrencinin alacağı derslerin lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla,
en çok 16 AKTS kredilik dersi lisans derslerinden seçilebilir. Bu dersler için, bu Yönetmeliğin
16 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası ile belirlenen başarı ölçütleri esas alınır. Ayrıca dersler,
danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

(3) Tezler, ilgili enstitülerin tez yazım kurallarına uygun olarak Türkçe yazılır.
Süre
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Bu süreyi aşanlar katkı payı öder.
Tez danışmanı atanması
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı kurulu, en

geç ikinci yarıyılın başında her öğrenci için bir tez danışmanını ilgili enstitüye önerir. Tez da-
nışmanı önerileri, ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Danışmanlığa atanan
öğretim üyesi, öğrencinin hazırlamış olduğu tez konusunu, üçüncü yarıyılın başına kadar, ens-
titü anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla ilgili enstitüye bildirir ve atandıktan sonraki
her dönem öğrenci ders kaydını Öğrenci Bilgi Sisteminde onaylar. Tez konusu değişiklikleri,
anabilim dalı kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu onayıyla yapılabilir.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilir. Gerekli hallerde ana-
bilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ve uygun nitelikleri taşıması ko-
şuluyla, üniversite dışındaki öğretim üyeleri ücret ödenmeksizin ikinci danışman olarak ata-
nabilir. Üniversiteden ayrılan öğretim üyelerinin yürüttüğü danışmanlıklar anabilim dalı kurulu
önerisi dikkate alınarak bir başka öğretim üyesine devredilir. Bununla birlikte, danışmanın tez
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çalışmasında aktif olarak en az iki yarıyıl geçirmiş olması durumunda, anabilim dalı kurulu
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile emekli olan öğretim üyelerinin danışmanlığı
devam edebilir.

(3) Tez danışmanı, öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, öğren-
cinin bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek ve tez çalışmasını yönetmek
ve yönlendirmekle yükümlüdür.

(4) Bir öğrencinin tez danışmanı, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi
üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, ilgili enstitünün tez

yazım esaslarına uygun biçimde tezini yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorun-
dadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri üyeleri, biri kurum dışından olmak üzere, da-
nışman dahil en az üç asil ve en az bir yedek öğretim üyesinden oluşur. Enstitü yönetim kuru-
lunun tez sınav jürisi ile ilgili kararı, anabilim dalına bildirildikten sonra onbeş günden erken
olmamak koşuluyla, en geç bir ay içinde aday tez savunma sınavına alınır.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
anabilim dalı başkanının önerisi üzerine enstitü müdürlüğünce tespit edilerek ilan edilen yer,
tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle jüriye
katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği
tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Süresi 45-90
dakika arasında olan tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölü-
münden oluşur. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile tez sınavına sergi, gösteri, performans ve benzeri oturum da eklenebilir.

(4) Yüksek lisans tezinin teslim edilebilmesi ve tez savunma sınavına girilebilmesi için,
hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makale veya tez konusuyla
ilgili sunulmuş bir bildiri gerekir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
tez sınavını izleyen iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme
kararı verilen öğrenci, tez savunma sınavı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini ya-
parak tezini aynı jüri üyeleri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez
konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının
ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine
tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Yeni bir tez konusu verilen öğrenci azami öğrenim süre-
sini doldurmuş ise, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı ödemek koşuluyla öğrenimine devam
etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara ka-
tılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik durumu de-
vam eder.

Yüksek lisans diploması
MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin bezle ciltlenmiş bir örneğini ve YÖK tarafından belirlenen formatta dijital
ortama kaydedilmiş şeklini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, tez danışmanının
kabul yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek
lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Bir ay içinde, birinci fıkrada belirtilen tezini teslim etmeyen öğrenci, geçerli maze-
retini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak bir aylık ek süre talep edebilir.
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(3) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-
sanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Yüksek lisans diploması, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversi-
tenin soğuk damgası ile mühürlenir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı en az on adet ders ve bir dönem projesi çalışmasını içeren ve
toplam en az 90 AKTS’den oluşan bir programdır. Bir öğrenci, her bir yarıyılda, en çok 30
AKTS kredilik derse yazılabilir. Gerekli durumlarda danışmanın onayı ile AKTS kredisi her
bir yarıyılda %30 yükseltilebilir. Proje çalışması, başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok 18 AKTS kredisi, lisans öğrenimi sırasında alın-
mamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Bu dersler için, bu Yönetmeliğin 16 ncı
maddesinin dokuzuncu fıkrası ile belirlenen başarı ölçütleri esas alınır.

(3) Öğrenci ders ile birlikte dönem projesi alabilir. Ancak, toplam en az 60 AKTS kre-
dilik ders başarı ile tamamlanmadan dönem projesi sınavına girilemez. Öğrencinin, dönem
projesinde en az bir yarıyıl geçirmesi gerekir.

(4) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları, hafta içi birinci öğretimin bitimini
takiben yapılan öğretimdir; gerekli hallerde dersler hafta sonuna da programlanabilir.

Süre
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

İkinci yarıyıl sonunda toplam ders yükümlülüğünü tamamlayan öğrenci, üçüncü yarıyıl sonunda
da proje çalışmasını tamamlaması halinde, en erken üçüncü yarıyıl sonunda mezun olabilir.

(2) Öğrencilerin, beş yarıyıl sonunda, alması gereken toplam kuramsal AKTS kredisini
tamamlamaları gerekir. Aksi halde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara
göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için
kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Danışman atanması
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı ku-

rulunca, her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapmak üzere bir öğretim üyesi, en geç ikinci yarıyılın başında anabilim/anasanat dalı kurulu-
nun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır.

Tezsiz yüksek lisans öğreniminin sonuçlanması ve tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Proje savunma jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun

önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri üyeleri, biri proje danışmanı olmak
üzere üç asil, bir yedek üyeden oluşur. Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri,
proje hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığınca, proje savunma sınavını izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir. Projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, sınav tarihinden itibaren en geç üç
ay içinde gereğini yaparak projesini aynı jüri üyeleri önünde tekrar savunur. Projesi reddedilen
öğrenciye yeni bir proje konusu verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamla-
yamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme
ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandı-
rılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
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(3) Kredili dersleri tamamlamak, proje sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da
sağlamak kaydıyla, yüksek lisans projesinin ciltlenmiş iki kopyasını ve YÖK tarafından belir-
lenen formatta dijital ortama kaydedilmiş şeklini, proje sınavına giriş tarihinden itibaren bir
ay içinde, proje danışmanının kabul yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim eden ve projesi
şekil yönünden uygun bulunan tezsiz yüksek lisans programı öğrencisine tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

(4) Bir ay içinde, ikinci fıkrada belirtilen şekilde projesini teslim etmeyen öğrenci, ge-
çerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak bir aylık ek süre talep
edebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(6) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk dam-
gası ile mühürlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının amaç ve kapsamı
MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni bireşimlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yetkinliği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için bu program en az 210

AKTS kredisinden oluşur. Doktora programı uzmanlık alan dersi ve seminerler hariç, AKTS
kredi toplamı 56’dan az olmamak kaydıyla en az yedi adet ders, anabilim dalının ders progra-
mında bulunması koşuluyla iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından
oluşur. Danışman önerisi ve anabilim dalı uygun görüşü ile asgari ders sayısı ve toplam AKTS
karşılığı artırılabilir.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bu program en az 270 AKTS kre-
disinden oluşur. Bu programda toplam AKTS, uzmanlık alan dersi ve seminerler hariç, en az
on beş adet ve 116 AKTS kredilik ders, anabilim dalının ders programında bulunması koşuluyla
iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(4) Seminer derslerinin en az biri ders aşamasında seçilir.
(5) Öğrencinin danışmanı ve ilgili enstitü bilim/anabilim dalı başkanının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulunun onayı ile başka anabilim dalları veya yükseköğretim kurumlarında ve-
rilmekte olan dersler de seçilebilir.

(6) Doktora programının azami süresi içerisinde, tez teslimi öncesi pedagojik formasyon
kapsamında verilen derslerin başarılması gerekir.

(7) Doktora öğrencileri, danışmanın önerisiyle, lisans dersleri de alabilir. Bu dersler,
öğrenciye AKTS kredisi sağlamaz.

(8) Doktora programları, yurtiçi ve yurtdışı müşterek doktora programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar Senatonun teklifi, Öğretim Üyesi
ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(9) Tezler, ilgili enstitülerin tez yazım kurallarına uygun olarak Türkçe yazılır.
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Süre
MADDE 31 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için azami sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami on yarı-
yıldır.

(2) Derslerini ve seminerlerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan
ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerde tamamla-
yamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, tez izleme komitesinin ve ilgili enstitü
anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde sa-
vunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere en fazla dört kez ek süre verilir. Bu süre
içerisinde de tezini tamamlayamayan veya tez sınavına giremeyen öğrenciye yeni bir tez konusu
verilir.

Tez danışmanı
MADDE 32 – (1) Doktora tez danışmanı olarak atanacak öğretim üyeleri, ilgili enstitü

yönetim kurulu tarafından belirlenen danışmanlıkla ilgili özel koşullara haiz ve daha önce en
az bir yüksek lisans/tıpta uzmanlık tezi yönetmiş olmalıdır. Enstitü, her yarıyıl başında öğretim
üyesi bazında dağılımını gösteren doktora kontenjanlarını her anabilim dalından ister. Doktora
öğrencisi, çalışmak istediği doktora tez alanını ve tez danışmanını bir dilekçe ile anabilim dalı
başkanlığına bildirir. Anabilim dalı başkanlığı, öğrencinin ve doktora tez danışmanlığı isteyen
öğretim üyelerinin talepleri doğrultusunda danışman önerilerini enstitü müdürlüğüne gönderir.
Öğrenci talebini göz önünde bulunduran anabilim dalı kurulu önerisi dikkate alınarak, tez da-
nışmanı, enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır.

(2) Tez danışmanı, öğrenciyi, öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, atamayı izleyen dönemden itibaren
öğrenci ders kaydını Öğrenci Bilgi Sisteminde onaylamak, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek
ve yönlendirmekle yükümlüdür.

(3) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından en geç ikinci yarıyılın sonunda
atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışman
ve anabilim/anasanat dalı kurulunca, gerekçeleri belirtilerek ikinci bir tez danışmanı da öneri-
lebilir. İkinci danışman, doktora derecesine sahip olma koşuluyla, başka kurumlarda da görevli
olabilir. Tez danışmanı önerileri, ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(4) Tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim
üyesinin ve anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulunun kararı ile ya-
pılır. Üniversiteden ayrılan öğretim üyelerinin yürüttüğü danışmanlıklar, en az üç tez izlemenin
başarıyla tamamlanmış olması durumunda, anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulunun onayı ile devam edebilir veya bir başka öğretim üyesine devredilebilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sı-
navları, güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi
ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç ye-
dinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, kredili derslerini
başarıyla tamamladıktan sonra, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, yeterlik
sınav dönemlerinden önce enstitü müdürlüğüne verir.

(2) Yeterlik sınavları, anabilim dalı kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu
tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, düzenlemek ve de-
ğerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Jüri üyeleri en az ikisi kurum dışından olmak üzere,
danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Doktora yeterlik komitesi, üç yılda bir yenilenir.
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(3) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin
doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için, yazılı ve sözlü sınavların her birinden,
en az CB harf notunu alması gerekir.

(4) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü
sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, başarısızlık halinde sınav jürisinin gerekçeleriyle birlikte,
enstitü anabilim dalı başkanlığına ve yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde de ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda, tekrar sınava
alınır. Üst üste iki kez başarısız bulunan öğrenciler için anabilim dalı kurulu yeniden dersler
almasını önerir ve bu dersler başarılınca yapılacak üçüncü sınav için, öğrencinin talebi halinde
salt çoğunluğu değişen yeni bir yeterlik jürisi belirlenebilir.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Ancak bu dersler, toplam 24
AKTS’den fazla olamaz. Fazladan alınacak dersleri, iki yarıyılda tamamlayamayan öğrenciye
iki yarıyıl ek süre verilir. Fazladan alınan bu derslerin AKTS kredisi, toplam AKTS yükünden
sayılmaz. Fazladan alınan derslerin, belirlenen bu süreler içinde tamamlanması gerekir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğ-
renci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş, öğrencinin dilekçesi
üzerine, danışmanının görüşü, anabilim dalı kurulunun oluru ve enstitü yönetim kurulunun ka-
rarı ile gerçekleşir.

Tez izleme komitesi
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili enstitü anabilim

dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka ilgili enstitü anabilim/bilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danış-
manının olması durumunda, ikinci tez danışmanı isterse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı ku-
rulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Savunma talebi, öğrenci tarafından bir di-
lekçeyle enstitü müdürlüğüne bildirilir ve sözlü savunma tarihi, enstitü müdürlüğünce ilan edi-
lir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce, ko-
mite üyelerine ve enstitü müdürlüğüne verir. Savunma sınavı dinleyicilere açıktır. Ancak, sa-
dece tez izleme komitesi üyeleri soru sorabilir. Tez önerisi savunmasının tamamlanmasından
sonra, tez izleme komitesi dinleyicilere kapalı olarak, tez önerisi hakkında kararını verir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını iz-
leyen iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde, tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, güz ve bahar yarıyıllarında
birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, iz-
leme komitesi üyelerine ve enstitü müdürlüğüne yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar
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tez konusu ile ilgili yapılan çalışmalar, ulusal ve uluslararası yayınların listesi ve bir sonraki
dönemde yapılacak çalışmanın planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından ba-
şarılı veya başarısız olarak belirlenir ve sonuç bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez
izleme raporunu enstitüye teslim etmeyen veya teslim edip sınavına girmeyen öğrencinin o
döneme ait tez çalışması başarısız kabul edilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez
izleme raporu vermeyen öğrenciler yeniden doktora yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda başarılı
olan öğrenci, yeni bir tez konusu ve izleme komitesi ile çalışmalarına devam eder; ancak öğ-
renim süresi değişmez.

(5) Bir öğrenci, tez hazırlama süresi içinde ancak bir defa yeni bir tez önerisinde bulu-
nabilir. Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı
olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciler hakkında, yeni bir tez önerisiyle başlatılmak üzere,
öğrencinin veya tez izleme jürisinin talebi üzerine yeni bir tez konusu belirlenebilir ya da yeni
bir tez izleme jürisi oluşturulabilir. Yeni tez önerisinin kabulü ile ilgili işlemlerden dolayı, öğ-
rencinin öğrenim süresi ile ilgili herhangi bir uzatma yapılmaz.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 36 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini ilgili enstitünün lisansüstü

tez yazım esaslarına uygun şekilde ve sayıda hazırlayarak danışmanın sunuş yazısı ile birlikte
enstitüye teslim eder. Öğrenci, jüri üyeleri önünde tezini sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tez sınav jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi kurum dışından öğretim üyesi olmak üzere, beş kişiden oluşur. Eğer ikinci
tez danışmanı da jüride yer alacaksa, bu maddede belirtilen hükümler doğrultusunda, jüri yedi
kişiden oluşur. Enstitü yönetim kurulu ayrıca, birisi Üniversiteden ve diğeri başka yükseköğ-
retim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Enstitü yönetim ku-
rulunun tez sınav jürisi ile ilgili kararı anabilim dalına bildirildikten sonra, 15 günden erken
olmamak koşuluyla, öğrenci en geç bir ay içinde tez savunma sınavına alınır.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
anabilim dalı başkanının önerisi üzerine, enstitü müdürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatte
toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüriye katılamayacak üyelerin, katılamama sebeplerini
gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde, enstitü
müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Jüri üyeleri, adayın sunduğu doktora tezini, bi-
limsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel raporlarını hazırlar; bu ra-
porları, tez savunma sınavından önce enstitü müdürlüğüne verir. Doktora tez sınavının tarihi
ve yeri enstitü tarafından jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı 60-120 dakika arasında
olup, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı
dinleyicilere açık yapılır; ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Jüriye katılamayacak üyelerin, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin ken-
dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde, enstitü müdürlüğüne yazılı ola-
rak bildirmeleri gerekir. Görevli oldukları jüri toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan öğre-
tim üyelerinin durumu bir tutanakla tespit edilerek görev yapmakta olduğu birim yönetimine
bildirilir.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca sınavı izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğren-
cinin, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir.
Tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edil-
miş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.
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(6) Doktora tezinin teslim edilebilmesi ve savunma sınavına girilebilmesi için ilgili
anabilim dalının doçentlik başvuru ölçütlerine uygun indekslerde taranan dergilerde en az bir
adet yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makale gerekir.

Doktora diploması
MADDE 37 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve tezin diğer koşullarını da sağlayan öğ-

renci, tezini, varsa doktora tez sınav jürisinin önerdiği değişiklikleri de yaparak tez sınavına
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte, ilgili enstitüye
teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilek-
çeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Diplomaya hak
kazanılan tarih, doktoranın ilgili enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihtir.

(2) Doktor unvanı, Senato tarafından verilir.
(3) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu programın onaylanmış adı

bulunur.
(4) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır; Üniversitenin soğuk dam-

gası ile mühürlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amaç ve kapsamı
MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını veya müzik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama gerçekleştirilmesini ve sanat disip-
linleri konularında araştırma ve yorum yapılmasını amaçlayan bir lisansüstü programıdır. Hangi
dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği, Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine
YÖK tarafından belirlenir.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için bu program, toplam 210
AKTS kredisinden oluşur. Bu programda toplam AKTS, uzmanlık alan dersi ve seminerler ha-
riç, AKTS kredi toplamı 56’dan az olmamak kaydıyla en az yedi adet ders, anasanat dalının
ders programında bulunması koşuluyla iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve sergi,
proje, resital, konser, temsil ve benzeri tez/yeterlik çalışmasından oluşur.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bu program, en az 270 AKTS kre-
disinden oluşur. Bu programda toplam AKTS, uzmanlık alan dersi hariç, en az onbeş adet ders
(116 AKTS kredisi), anasanat dalının ders programında bulunması koşuluyla iki seminer dersi,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri tez/yeterlik çalış-
masından oluşur.

(4) Seminer derslerinin en az biri ders aşamasında seçilir.
(5) Öğrencinin danışmanı ve ilgili enstitü sanat/anasanat dalı başkanının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulunun onayı ile başka anabilim dalları veya yükseköğretim kurumlarında ve-
rilmekte olan dersler de seçilebilir.

(6) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin se-
kizinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin onuncu yarıyıl sonuna kadar peda-
gojik formasyon kapsamında verilen dersleri başarmaları gerekir.

(7) Sanatta yeterlik programı öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans dersleri de ala-
bilir. Bu dersler, öğrenciye AKTS kredisi sağlamaz.

(8) Sanatta yeterlik programları, yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumları ile ortak
program şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar, Senatonun
teklifi ve Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından
belirlenir.

(9) Tezler ilgili enstitülerin tez yazım kurallarına uygun olarak Türkçe yazılır.
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Süre
MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama normal süresi yüksek lisans

derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır.
(2) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sanat eseri veya

proje çalışmasını, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için
savunma sınavına giremeyen öğrencilere, tez izleme komitesi ve ilgili anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tez, sanat eseri veya proje çalışmasını jüri
önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere en fazla dört defa ek süre verilir.
Bu sürelerde de eksikliklerini tamamlayamayan öğrencilere yeni bir tez konusu verilir.

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

Tez danışmanı
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik tezi ve sanatta yeterlik çalışması danışmanlığı yap-

mak isteyen Üniversite öğretim üyesi, daha önce en az bir yüksek lisans tezini sonuçlandırmış
olmak koşuluyla, her yarıyılın başlamasından en az bir ay önce, tez ve yeterlik çalışması yap-
tırabileceği konuları ve bu konular ile ilgili yaptığı yayınlarının listesini ve altyapı imkanlarını
belirten bir yazıyı anasanat dalı başkanlığına verir. Bu listeler, anasanat dalı başkanlıklarınca
ilan edilir ve enstitü müdürlüğüne gönderilir. Sanatta yeterlik programı öğrencisi, çalışmak is-
tediği sanatta yeterlik tez alanını ve tez danışmanını bir dilekçe ile anasanat dalı başkanlıklarına
bildirir. Anasanat dalı kurullarınca önerilen tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunun kararı
ile atanır.

(2) Tez danışmanı, öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu ders-
lere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek; atamayı izleyen dönemden itibaren ders
kayıtlarını öğrenci bilgi sisteminde onaylamak; öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yön-
lendirmekle yükümlüdür.

(3) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından en geç ikinci yarıyılın sonunda
atanır. Tez ve sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda, danışman ve anasanat dalı kurulu gerekçeleri ile ikinci bir tez danışmanı da öne-
rilebilir. Tez danışmanı önerileri, ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(4) Tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim
üyesinin ve anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Üniversiteden ayrılan öğretim üyelerinin yürüttüğü danışmanlıklar, tez çalışmasında en az üç
başarılı izleme geçirilmesi durumunda devam edebilir veya anasanat dalı kurulu önerisi ve ens-
titü yönetim kurulunun onayı ile başka bir öğretim üyesi atanabilir.

Sanatta yeterlik sınavı
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ile tez ve

yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olup olmadığının belirlenme-
sidir. Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere iki kez yapılır. Yüksek lisans
derecesi ile kabul edilen öğrencilerin en geç beşinci, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin
en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri gerekir. Öğrenci, kredili ders-
lerini başarıyla tamamladıktan sonra, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi,
yeterlik sınav dönemlerinden önce enstitü müdürlüğüne verir.
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(2) Sanatta yeterlik sınavları, enstitü anasanat dalı kurulu tarafından önerilen ve enstitü
yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, düzenlemek
ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Sanatta yeterlik komitesi, üç yılda bir ye-
nilenir.

(3) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı/eser ve sözlü sınav olarak iki bölüm halinde yapılır.
Öğrencinin sanatta yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için, yazılı/eser ve sözlü sınavların
her birinden en az CB ve her ikisinin ortalaması olarak BB harf notunu alması gerekir. Sanatta
yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı
durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar
verir. Bu karar, başarısızlık halinde sınav jürisinin gerekçeleriyle birlikte, enstitü anasanat dalı
başkanlığına ve yeterlik sınavını izleyen iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda, tekrar sınava
alınır. Üst üste iki kez başarısız bulunan öğrenciler için anasanat dalı kurulu yeniden dersler
almasını önerir ve bu dersler başarılınca yapılacak üçüncü sınav için, öğrencinin talebi halinde
salt çoğunluğu değişen yeni bir yeterlik jürisi belirlenebilir.

(5) Sanatta yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Ancak bu dersler, toplam 24
AKTS’den fazla olamaz. Fazladan alınan bu derslerin AKTS kredisi, toplam AKTS yükünden
sayılmaz. Fazladan alınacak dersleri, iki yarıyılda tamamlayamayan öğrenciye, iki yarıyıl ek
süre verilir. Fazladan alınan derslerin, belirlenen bu süreler içinde tamamlanması gerekir.

(6) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğ-
renci, yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş, öğrencinin talebi,
danışmanın ve anasanat dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçek-
leşir.

Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi
MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü

anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde, bir tez ve
sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Ko-
mitede tez danışmanından başka, ilgili enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer
alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantı-
larına katılabilir.

(3) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönem-
lerde, ilgili enstitü anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üye-
lerde değişiklik yapılabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, güz ve bahar yarıyıllarında
birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, iz-
leme komitesi üyelerine ve enstitü müdürlüğüne yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar
tez konusu ile ilgili yapılan çalışmalar, ulusal ve uluslararası yayınların listesi ve bir sonraki
dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı
veya başarısız olarak belirlenerek sonuç bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme
raporunu enstitüye teslim etmeyen veya teslim edip sınavına girmeyen öğrencinin o döneme
ait tez çalışması başarısız kabul edilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez izleme
raporu vermeyen öğrenciler yeniden yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda başarılı olan öğrenci,
yeni bir tez konusu ve izleme komitesi ile çalışmalarına devam eder; ancak öğrenim süresi de-
ğişmez.
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(5) Bir öğrenci, tez hazırlama süresi içinde ancak bir defa yeni bir tez konusu önerisinde
bulunabilir. Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya
aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciler hakkında, yeni bir tez önerisiyle başlatılmak
üzere, öğrencinin veya tez izleme jürisinin talebi üzerine yeni bir tez konusu belirlenebilir ya
da yeni bir tez izleme jürisi oluşturulabilir. Yeni tez önerisinin kabulü ile ilgili işlemlerden do-
layı, öğrencinin öğrenim süresi ile ilgili herhangi bir uzatma yapılmaz.

Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunması
MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez ve sanatta
yeterlik çalışması önerisini, tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi önünde, sözlü
olarak savunur. Savunma talebi, öğrenci tarafından bir dilekçeyle ilgili enstitü müdürlüğüne
bildirilir ve sözlü savunma tarihi, enstitü müdürlüğünce ilan edilir. Öğrenci, tez ve sanatta ye-
terlik çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce, ko-
mite üyelerine ve enstitü müdürlüğüne verir. Savunma sınavı dinleyicilere açıktır. Ancak, sa-
dece tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi üyeleri soru sorabilir. Tez ve sanatta ye-
terlik çalışması önerisi savunmasının tamamlanmasından sonra, tez ve sanatta yeterlik çalışması
izleme komitesi, dinleyicilere kapalı olarak, tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi hakkında
kararını verir.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez ve sanatta
yeterlik çalışması önerisinin kabulüne veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü
anasanat dalı başkanlığınca, tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasını izleyen iş günü
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve
tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, yeni bir tez ve sanatta yeterlik çalışması
izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay
içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez ve sanatta
yeterlik çalışması önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, Aralık-Ocak ve Mayıs-
Haziran aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en
az bir ay önce, izleme komitesi üyelerine ve enstitü müdürlüğüne yazılı bir rapor sunar. Bu ra-
porda, o ana kadar tez konusu ile ilgili yapılan çalışmalar, ulusal ve uluslararası yayınların
listesi ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, ko-
mite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenerek sonuç bir tutanakla enstitü müdürlü-
ğüne bildirilir. Tez izleme raporunu enstitüye teslim etmeyen veya teslim edip sınavına girme-
yen öğrencinin o döneme ait tez çalışması başarısız kabul edilir. Üst üste iki kez veya aralıklı
olarak üç kez tez izleme raporu vermeyen öğrenciler yeniden doktora yeterlik sınavına alınır.
Bu sınavda başarılı olan öğrenci, yeni bir tez konusu ve izleme komitesi ile çalışmalarına devam
eder; ancak öğrenim süresi değişmez.

(5) Bir öğrenci, tez hazırlama süresi içinde ancak bir defa yeni bir tez önerisinde bulu-
nabilir. Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı
olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciler hakkında, yeni bir tez önerisiyle başlatılmak üzere,
öğrencinin veya tez izleme jürisinin talebi üzerine yeni bir tez konusu belirlenebilir ya da yeni
bir tez izleme jürisi oluşturulabilir. Yeni tez önerisinin kabulü ile ilgili işlemlerden dolayı, öğ-
rencinin öğrenim süresi ile ilgili herhangi bir uzatma yapılmaz.

Tez ve sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, tezini ilgili enstitünün

lisansüstü tez yazım kılavuzu esaslarına uygun şekilde ve sayıda hazırlayarak danışmanın sunuş
yazısı ile birlikte enstitüye teslim eder.
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(2) Sanatta yeterlik jürisi, ilgili enstitü anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yöne-
tim kurulunun onayı ile atanır. Jüri üyeleri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğ-
retim üyesi ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş
kişiden oluşur. Eğer ikinci tez danışmanı varsa ve jüride yer alacaksa, bu maddede belirtilen
esaslar doğrultusunda, jüri yedi kişiden oluşur. Enstitü yönetim kurulu ayrıca, birisi Üniversi-
teden ve diğeri başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere, iki yedek
üye belirler.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde,
anasanat dalı başkanının önerisi üzerine enstitü müdürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatte
toplanarak öğrenciyi sınava alır. Jüriye katılamayacak üyelerin, katılamama sebeplerini gerek-
çeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde, enstitü mü-
dürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Jüri üyeleri, adayın sunduğu tezi, bilimsel ve bi-
çimsel yönden inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel raporlarını hazırlar. Bu raporlar, öğ-
rencinin tez savunma sınavına alınmasından önce enstitü müdürlüğüne sunulur. Sınavın tarihi
ve yeri, enstitü tarafından jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Sınav süresi 60-120 dakika ara-
sında olur ve sınav dinleyicilere açık yapılır; ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorar.

(4) Sanatta yeterlik programında tez ve sanatta yeterlik çalışması hazırlayan bir öğrenci,
enstitü tarafından kabul edilen yazım esaslarına uygun bir şekilde hazırladığı tezini ve danış-
manının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanatta yeterlik çalışmasını, müzik ve sahne
sanatları anasanat dallarında ise, tezin yanı sıra, danışmanı ve esas dersinin çalgı, şan, oyun-
culuk, dans gibi öğretim üyesiyle birlikte belirlenecek programı, jüriye sunmak ve sözlü olarak
savunmak zorundadır. Tezden başarısız olan öğrenci, sanatta yeterlik çalışmasını/programını
sunamaz. Sanatta yeterlik çalışması/programı başarısız bulunan öğrenciye, gerekli düzeltmeleri
yapmak için her defasında altı aylık iki ek süre verilir.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sanat
çalışması, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı
verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca, sınavı izleyen iş günü içinde ilgili enstitüye tuta-
nakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç
ay içinde gereğini yaparak tezini veya sanat çalışmasını veya projesini aynı jüri önünde yeniden
savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen
öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diplo-
ması verilir.

(6) Tezin teslim edilebilmesi ve savunma sınavına girilebilmesi için ilgili anasanat da-
lının doçentlik başvuru ölçütlerine uygun indekslerde taranan dergilerde en az bir adet yayım-
lanmış veya yayına kabul edilmiş makale gerekir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 45 – (1) Tez ve sanatta yeterlik çalışması sınavında başarılı olan ve diğer ko-

şulları da sağlayan öğrenci, ilgili enstitünün lisansüstü tez yazım esaslarına göre hazırlanmış
sanatta yeterlik tezini/metnini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışma-
nının kabul yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim edemeyen
öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak en çok bir
aylık ek süre talep edebilir. Diplomaya hak kazanılan tarih, sanatta yeterliğin ilgili enstitü yö-
netim kurulunda kabul edildiği tarihtir.

(2) Sanatta yeterlik unvanı, Senato tarafından verilir.
(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu programın onaylanmış

adı bulunur.
(4) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk dam-

gası ile mühürlenir.

Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                28 Mayıs 2015 – Sayı : 29369



YEDİNCİ BÖLÜM
Öğrenim Süresini Aşma, Geçici Ayrılma, Not Eşdeğerliği

Öğrenim süresini aşan öğrenciler
MADDE 46 – (1) Öğrencilerden;
a) Zorunlu derslerde başarısız ve/veya devamsız olanlar bu dersleri tekrar eder. Tekrar

edilen zorunlu dersten başarısız veya devamsız olanlara,
b) Doktora yeterlik aşamasına kadar bir seminer dersinden başarılı olamayan ve tez

aşamasında, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden sekizinci yarıyıl sonuna ka-
dar, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden onuncu yarıyıl sonuna kadar başarılı olama-
yanlar ile diğer seminer dersinden başarılı olamayanlara,

c) Katkı payı ödemek durumunda olup akademik takvimde belirtilen ödeme süresini
izleyen otuz gün içinde ödeme yapmayanlara,

ç) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası, 22 nci maddesinin birinci fıkrası,
25 inci maddesinin ikinci fıkrası, 27 nci maddesinin ikinci fıkrası, 31 inci maddesinin birinci
ve ikinci fıkraları, 33 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları, 35 inci maddesinin üçüncü
ve dördüncü fıkraları, 37 nci maddesinin birinci fıkrası, 39 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü
fıkraları, 41 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları, 43 üncü maddesinin üçüncü ve dör-
düncü fıkraları, 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 45 inci maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen süreleri aşanlara,

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır.
(2) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen sürelerde öğrenimini tamamla-

yamayan öğrencilerin yeniden başlatılması durumunda, uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle
daha önce başarılı olunan derslerden hangilerinin yeniden alınacağı, yeterlik sınavının tekrar-
lanıp tekrarlanmayacağı ve tez süreci işlemleriyle ilgili esaslar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İlişik kesme ve kayıt silme
MADDE 47 – (1) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin, Üniversite tara-

fından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmaları gerekir.
(2) Öğrenciler, bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını

sildirebilir. Bu durumda, ödemiş oldukları katkı payları iade edilmez.
(3) Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrenciler ile bir başka üniversiteye geçiş ne-

deniyle ilişki kesme talebinde bulunan öğrencilerin ilişikleri kesilir.
Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 48 – (1) Üniversite ile yurt dışında bir üniversite arasında yapılan Erasmus

ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde yurt dışındaki üni-
versitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre
eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi anabilim/anasanat dalla-
rından almaları gereken dersler yerine, yurt dışında bulundukları üniversitede aldıkları ders-
lerden sorumlu sayılır. Bu derslerin belirlenmesi, anabilim/anasanat dalı koordinatörünün öne-
risi üzerine ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, ilgili yarıyılın başarısı olarak öğrenci bilgi sistemine
işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin yurtdışında başarısız olduğu dersler varsa,
öğrenci bu derslerin yerine kendi anabilim/anasanat dalında tez danışmanının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun kararı ile AKTS kredi açığını kapatacak sayıda derse kayıt yapar. Bu kap-
samda, karşı üniversiteden gelen öğrencilere Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yö-
netmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not durum belgesi verilir.

Yurt içindeki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 49 – (1) Üniversite ile yurt içindeki diğer üniversiteler arasında; 18/2/2009

tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğ-
renci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğrenci de-
ğişim programı uygulanır.

28 Mayıs 2015 – Sayı : 29369                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Mazeret, izin ve öğrenime ara verme
MADDE 50 – (1) Öğrencilere haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle, mazeretlerini ola-

yın meydana geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde enstitüye yazılı olarak bildirmeleri
ve belgelendirmeleri halinde, enstitü yönetim kurulunca en çok beş gün mazeret izni verilebilir.

(2) Öğrencilerin, sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporunu, raporun bitiş tari-
hinden itibaren en geç on gün içinde bir dilekçe ekinde enstitüye bildirmeleri gerekir.

(3) Mazeretlerini belgelendirmeleri ve yazılı olarak başvurmaları koşuluyla, öğrencilere
enstitü yönetim kurulu kararı ile aşağıda belirtilen, normal öğretim süresinden sayılmayan izin-
ler verilebilir:

a) Sağlık kuruluşlarından alınan ve öğretim dönemini kapsayan en az iki aylık sağlık
raporu olan öğrencilere, en çok iki yarıyıla kadar,

b) Aynı zamanda resmî bir kurumda çalışan öğrencilerden; eğitim, öğretim, araştırma,
görevlendirme, hastalık, refakat ve benzeri nedenlerle yurtdışına çıkmak durumunda olanlara,
en çok iki yarıyıla kadar,

c) Öğrenim süresi içinde askere gitmek isteyen öğrencilere, askerlik süresi kadar,
izin verilebilir. Ancak, başvuru tarihi itibariyle, çeşitli nedenlerle öğrenimini tamamla-

yamayacağı belirlenen öğrenciler hakkında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri
uygulanır.

(4) Mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilen veya öğrenimine ara verilen öğ-
renciler, raporlu ya da mazeretli veya öğrenimine ara verilen süre içinde derslere veya ders sı-
navlarına ya da tez savunma sınavlarına giremez. Bu süre içinde girilen dersler ve ders sınavları
ile yapılan tez savunma sınavları geçersiz sayılır.

(5) Verilen izin süresi içinde, öğrencinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilen geçerli
talebi üzerine, verilen iznin kalan kısmı iptal edilebilir. Ancak, izin nedeninin geçerli olmadı-
ğının belirlenmesi halinde, enstitü müdürlüğü verilen izni iptal eder ve o tarihe kadar izinde
geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

(6) Öğrenimine ara veren öğrencilerin; öğrenime ara verme nedenleri ortadan kalktıktan
sonra, on gün içinde öğrenime ara verme durumuna ilişkin belgelerle birlikte, öğrenimlerine
kaldıkları yerden devam etmek üzere, enstitüye yazılı olarak başvurmaları gerekir. Başvurunun
süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin enstitü yönetim kurulunca yeterli görülmemesi du-
rumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilir. Verilen süre, öğrenim süresinden sayılır.

Notların eşdeğerliği
MADDE 51 – (1) Harf notu, rakamsal not gibi farklı başarı puanlarının dönüşümleri,

YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 52 – (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 ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 53 – (1) 3/8/2011 tarihli ve 28014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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28/5/2015 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

28 Mayıs 2015 

PERŞEMBE 
Sayı : 29369 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2012/208 

Karar No : 2014/138 

Mahkememizin 03/06/2014 gün 2012/208 Esas 2014/138 Karar sayılı kararı ile sanık 

Çağatay ÇETİN'in (Ömer ve Birsel'den olma, 12/11/1978 D.lu TC. No: 20260001562, Ankara İli, 

Şereflikoçhisar İlçesi Karamollauşağı Mah. nüfusuna kayıtlı) mağdurlar Ahmet YILDIRIM ve 

Mülkiya YILDIRIM'a karşı işlediği kasten yaralama ve mağdur Ayşe ÇETİN'e karşı işlediği 

hakaret suçlarından CMK.nun 223/8. maddesi gereğince düşürülmesine, mağdur Ayşe 

YILDIRIM (ÇETİN) karşı işlediği kasten yaralama suçundan ise mahkumiyetine karar verildiği, 

ancak sanığa mahkememiz kararının bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ olunamadığından 

Resmi Gazete'de ilanına karar verilmekle, Sanık Çağatay ÇETİN'in; 

Sanık Çağatay ÇETİN'in mağdur Ayşe YILDIRIM (ÇETİN) karşı işlediği kasten 

yaralama suçundan 5237 sayılı TCK.nun 86/2,86/3-a, 62/1, 52/252/4 Maddeleri gereğince 

3.OOO-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA kesin olarak karar verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince sanığın yokluğunda verilen 

kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış 

sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 3722 

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

Esas No : 2014/346 

Karar No :2014/666 

5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası 

yazılı 24/09/2014 tarihli ilamı ile 3/1-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. 

GERİ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan İdris ve Gülsüm oğlu, 

09/08/1968 doğumlu, Kayseri, Pınarbaşı, Yukarı Karagöz mah/köy nüfusuna kayıtlı ERCAN 

ÖRÜN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

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

karar verilmiş olup, ilan olunur. 3723 
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Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2015/9905 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik - Özel Belgede Sahtecilik 

SUÇ TARİHİ : 14/03/2010 - 15/03/2010 - 24/03/2010 

SANIK : Ramazan ÜLKÜ: 43303628830 T.C. Kimlik numaralı, Duran ve Döndü 

oğlu, Karapınar - 01/03/1985 doğumlu, Konya ili Ereğli İlçesi Belkaya 

Mahallesi/Köyü cilt no: 98, hane no: 12, BSN: 36’da nüfusa kayıtlı, 

Güzelyurt Mahallesi 205. Sokak No: 52, İç Kapı No: 2 Aksu/ 

ANTALYA adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 27/02/2013 gün ve 2012/516 Esas - 2013/160 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 

Onama isteyen 7/10/2014 gün ve 11/2013/228700 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı 

ilan olunur. 4682/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DÜZELTME İLANI 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikasından: 

25 Mayıs 2015 Tarihli ve 29366 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, 2015/63569 ihale 

kayıt numaralı “Borulu tip ısı değiştiricileri ile buharlaştırıcılara ait boruların iç cidarlarındaki 

kirliliklerin basınçlı su jeti makinesi ile temizlenmesi işi” ihalesi ilanımızın 8. maddesi  

“İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.”  

olarak yayımlanmış olup, doğrusu 

“8 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.” olarak düzenlenmiştir. 

İlan olunur. 4678/1-1 

—— • —— 
5 KALEMDE 900.000 ADET POLİPROPİLEN HAŞHAŞ KAPSÜLÜ  

ÇUVALI SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

1 - İhale 4/6/2015 günü saat 14.30’da “TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi 

Başkanlığı Milli Müdafaa Caddesi No: 18  06420, Bakanlıklar/ANKARA” adresinde yapılacaktır. 

2 - İhale ile ilgili şartname, TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi Başkanlığında 

görülebilir, 50.- TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

3 - İhale kapalı zarfla teklif alma usulüyle yapılacaktır. 

4 - Teklifler 4/6/2015 günü saat 14.00’e kadar Milli Müdafaa Caddesi No: 18   06420 

Bakanlıklar/Ankara adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilecektir. 

5 - Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

kapsamının dışındadır. 

6 - İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi www.tmo.gov.tr adresinde görülebilir. 

 4666/1-1 
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İZMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACINA BİNAEN MUHTELİF CİNS VE 

EBATTA 300 ADET MİCHELİN MARKA LASTİK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü İzmir Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Ofisimizce İzmir Orman İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan ve ekli listede yer alan muhtelif 

cins ve ebatta 300 adet Michelin marka lastik Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlara uygun olarak, açık teklif isteme usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında (A Blok, 3. Kat, Oda No: 316) ve Devlet Malzeme Ofisi E-Satış Portalında 

(www.dmo.gov.tr) görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (70.-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. 

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili 

firmaya iade edilecektir. 

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 Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı 

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

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 08.06.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma 

Daire Başkanlığında (A Blok, 3. Kat, Oda No: 316) bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile 

postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecek 

ve teklifler toplam tutar üzerinden değerlendirilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya tercih ettiği 

istekliye vermekte serbesttir. 4701/1-1 
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LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale 

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

İhale kayıt numarası : 2015/62945 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire 

Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 

No: 139 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 55 - 0 312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi: 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

  I BÖLGE: 

  4.000 m Aydın - Bozdoğan’da Karotlu Linyit 

Sondajı, 

  4.500 m Aydın - Bozdoğan’da Kırıntılı Linyit 

Sondajı, 

  (Metrajlar birden fazla lokasyonda 

gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 8.500 m. 

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 1(bir) bölgede yapılacaktır. 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 

tebliğinden) itibaren, 15 (onbeş) takvim günü 

içinde, en az 2 (iki) adet Wire - Line sistemli 

çalışan sondaj makinası ile işyeri teslimi yapılarak 

işe başlanacaktır (işe başlama tarihinde iki adet 

makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal 

olması zorunludur). işin süresi işe başlama (İşe 

başlama tarihi bölge kapsamında ilk sondajın fiili 

olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren 180 

(yüzseksen) takvim günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 10/06/2015 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden 

Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) 

oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

203 Nolu Oda Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 4571/1-1 
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EKMEK SATIŞ BÜFELERİNİN SİGORTALANMASI  

İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen Ankara’nın muhtelif yerlerinde bulunan 422 

(Dörtyüzyirmiiki) adet ekmek satış büfesinin sigortalanması işi, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden 

temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 09.06.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66      Faks : 397 33 71 - 74 4690/1-1 

————— 

TIBBİ EKMEK POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, 1.000 kg tıbbi ekmek poşeti alımı teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Tıbbi ekmek poşeti şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve 

Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 09.06.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66      Faks : 397 33 71 - 74 4689/1-1 

————— 

SOĞUK HAVA DEPOSU YAPTIRILACAKTIR 

1 - Fabrikamızın yemekhanesinde kullanılmak üzere 2 (İki) adet soğuk hava deposu, teklif 

alma usulüyle yaptırılacaktır. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden 

temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 11.06.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66      Faks : 397 33 71 - 74 4688/1-1 
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FIRIN ALINACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamızın yemekhanesinde kullanılmak üzere 2 (İki) adet fırın, teklif alma usulüyle 

alınacaktır. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 11.06.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66      Faks : 397 33 71 - 74 4687/1-1 

————— 

PANO - TESİSAT YENİLENECEKTİR 

1 - Fabrikamızın 1 (Bir) adet pano - tesisatının yenilenmesi, teklif alma usulüyle 

yaptırılacaktır. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden 

temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 11.06.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66     Faks : 397 33 71 - 74 4691/1-1 

————— 

KİLER YAPTIRILACAKTIR 

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 1 (Bir) adet kiler, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 11.06.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66      Faks : 397 33 71 - 74 4692/1-1 
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HATLAR KİRAYA VERİLECEKTİR 

Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketinden: 

Aşağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ihale saati 

belirtilen 46 farklı güzergahta en az 40 adedi 2014 model olacak şekilde, 23 adet 11,5 m ve üzeri 

büyüklükte asıl, 23 adet 8-10 m arası büyüklükte asıl, 6 adet 11,5 metre üstü yedek araç olmak 

üzere toplam 52 adet araç ile 31.12.2024 tarihine kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. 

maddesi gereği kapalı teklif usulü ihale ile kiraya verilmek suretiyle çalışma hakkı verilmesi 

işidir. 

1 - İdarenin  

a) Adı : Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş 

b) Adres : Bahçelievler Mah. Atatürk Cad. No: 2/A ALTIEYLÜL/ 

BALIKESİR 

c) Telefon ve fax numarası : Tel: 0266 241 64 46      Fax: 0266 244 63 38  

2 - İhale Konusu 

Balıkesir Altıeylül ve Karesi ilçe sınırları içerisinde, BALIKESİR TOPLU TAŞIMA A.Ş. 

tarafından şartnamede tanımlanan hat ve güzergahlar kullanılarak BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından belirlenen yaz ve kış zaman tarifesinde 

belirlenen saat ve adette sefer yaptırmak üzere engellilere uygun, klimalı, Euro 5 motor 

standardında, düşük tabanlı ve en az 40 adedi 2014 model olmak üzere 23 adet 11,5 m ve üzeri 

büyüklükte asıl, 23 adet 8-10m arası büyüklükte asıl, 6 adet 11,5 metre üstü yedek araç olmak 

üzere toplam 52 araç ile 46 farklı güzergahta 31.12.2024 tarihine kadar kiraya verilmek suretiyle 

çalışma hakkı verilmesi işi ihale edilecektir.  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer : Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi 7. kat Encümen Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 08/06/2015 Pazartesi günü saat 11:00 

4 - Muhammen Bedel 

İhale konusu işin geçici ve kesin teminata esas muhammen bedeli KDV Hariç 

3.989.856,36 TL. olup geçici teminat miktarı 119.695,70-TL.dir. Teklifler, araçlara takılacak 

validatör üzerinden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.ye verilecek yüzde oranı üzerinden verilecektir. 

Muhammen bedele esas yüzde oranı 7 olup teklifler bu oranın altında olamaz.  

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler; 

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi 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 yıl içersinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi 

Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Teklif mektubu, 

e) Muhammen bedelin %3 oranında geçici teminata dair belge 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. Maddesi gereğince ihale dışı bırakılma 

sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname 

ı) İdari ve Teknik Şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği 

ibaresi yazılı ve katılan yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshaları, 

i) Vergi Dairesi'nden alınacak faaliyetinin devam ettiğine dair durum bildiri belgesi, 

j) Vergi borcu olmadığına dair belge,  

k) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, 

l) Nüfusu 1.000.000 ve üzeri olan herhangi bir büyükşehirde toplu taşıma işi yapmış 

olduğuna dair ilgili Büyükşehirden alınacak yazı,  

m) İsteklinin, bir ortak girişim olması halinde, teklifinde pilot ve diğer ortakların 

belirtildiği ortak girişim beyannamesi,  

n) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne herhangi bir borcu olmadığına dair belge,  

o) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair şartname bedeli olarak ödendiğine 

ilişkin makbuzun aslı, 

ö) İhale kapsamında çalıştırılacak araçların kendine ait olduğunu gösteren belge,  

p) İstekliye ait tamir ve bakım atölyesi işletmesi olduğunu gösteren belge. 

6 - İhale dokümanı Eski Kuyumcular Mh. Mekik Sk. No: 25 Karesi BALIKESİR 

adresinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Özmerkez hizmet binası K: 3   301 no.lu 

odadan 1.500,00-TL. bedel karşılığında satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir. 

7 - Başvuru Dosyaları 05.06.2015 Cuma Günü saat 17:00'a kadar Balıkesir Toplu Taşıma 

A.Ş.ye teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü, posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Bu takdirde 

dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı 

ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon 

başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin 

alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

8 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 4699/1-1 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2015 – Sayı : 29369 

 

MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR 

TŞFAŞ. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız, Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği Esasları Dâhilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/64958 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii-KIRŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2015/2016 Pancar Kampanyası süresince 

(yaklaşık ± % 20 toleranslı 130 gün) 3 adet 20 ton 

kapasiteli damperli kamyon (sürücüsüyle birlikte) ve 

1 adet lastik tekerlekli kova taşıma kapasitesi 2,5 m3 

olan yükleyici kepçe (operatörüyle birlikte) ile günlük 

kok, kireçtaşı v.s. gibi malzemelerin yer silosundan 

kullanım yerine 24 saat içerisinde istenilen zamanlarda 

getirilmesi, bunların işlendikten sonra oluşan artıkların 

ve pancar ile birlikte Fabrikaya gelmiş diğer 

malzemelerin (pancar toprağı, kuyruk v.s.) pres filtre 

toprağının, idarece fabrika sahasında gösterilen yerlere 

usulüne uygun olarak taşınması işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası 

Mevkii-KIRŞEHİR 

c) İşin Süresi : ± % 20 toleranslı 130 gün  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 08.06.2015 Pazartesi Günü - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek 

Odası belgesi 

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.1 - İş deneyim belgesi: 

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az 

olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi, 

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.3.1 - Kamu Kurumlarında veya Özel Sektörde Bedel İçeren Tek Bir sözleşme 

Kapsamında Kabul İşlemleri Tamamlanan “Her Türlü Yük Taşımacılığı ve Hafriyat” işleri, 

benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (YüzOnSekizTürk 

Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel zerinde birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet 

ihalesinde işin tamamına teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Diğer Hususlar: 

13.1- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin 

komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak 

kabul edilecektir. 

13.2 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4697/1-1 
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POLİPROPİLEN ASTARSIZ KRİSTAL ŞEKER AMBALAJ  

TORBASI SATIN ALINACAKTIR 

TŞFAŞ. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız, Polipropilen Astarsız Kristal Şeker Ambalaj Torbası Mal alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015 / 64960 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii -KIRŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Fabrikamız 2015/2016 Kampanya döneminde tam 

otomatik ambalajlama tesisinde kullanılmak üzere 

ihtiyacı olan 57x101 cm ebadında, 125 Gr ağırlığında 

± %20 toleranslı 1.500.000 adet 50 Kg.’lik Astarsız 

Polipropilen Kristal Şeker Torbası 

b) Teslim yeri  : Kırşehir Şeker Fabrikası - Malzeme Ambarına teslim 

edilecektir. 

c) Teslim tarihleri : İdarece verilecek termin programı dahilinde teslim 

edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 08/06/2015 Pazartesi Günü - Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ile ilgili meslek odası 

Belgesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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4.1.7. 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, 

4.2.8. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş 

ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. bendindeki 

belgeyi de sunmak zorundadır.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin, ilk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili 

iş deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyim belgesi, 

5 - Bu ihalede benzer İş olarak Her türlü polipropilen ambalaj torbası üretimi veya satış işi 

benzer iş olarak kabul edilecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı Kırşehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 

KDV. dahil 118,00 TRY (Yüz On Sekiz Türk Lirası) bedel karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 

13 - Diğer Hususlar 

13.1 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin 

komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak 

kabul edilecektir. 

13.2 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4698/1-1 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2015 – Sayı : 29369 

 

TEKNE İMAL YERİ TAHSİS DUYURUSU 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel 

Müdürlüğünden:  

AÇIKLAMA: 

Antalya ili Manavgat ilçesi, Demirciler Köyü sınırları içerisinde bulunan 138 ada, 289 

parsel numaralı 363.827,18 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Hazineye ait alan Bakanlığımızca Tekne 

İmal yeri olarak belirlenmiş olup, bu amaçla kullanılmak üzere yatırımcılara duyurulması ve 

uygun görülen yatırımcılara 04.07.2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

“Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik” 

kapsamında tahsis işlemleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

BAŞVURU VE DAĞITIM ESASLARI: 

1. Yukarıda belirtilen konuda yatırım yapmak isteyenler iş bu duyuru ve eklerinde 

belirtilen bilgi ve belgelerleri ihtiva eden dosya ile birlikte, bu ilanın Resmi Gazetede yayın 

tarihinden itibaren 20 iş günü içerisinde kapalı zarf usulü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, Hakkı Turayliç Cad. No: 5 

Emek/ANKARA adresine müracaat edeceklerdir. Süre bitiminden sonra yapılacak olan 

müracaatlar geçersizdir. 

Başvurular müracaat süresi bitiminden itibaren 10 iş günü içerisinde duyuruda belirtilen 

esaslar dahilinde değerlendirilecek ve uygun görülen yatırımcıların işlemleri Hazine 

Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin 

Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre sonuçlandırılacaktır. 

2. Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü avan projeleri gerektiğinde üzerinde 

değişiklik yaptırdıktan sonra uygun görebilecektir. 

3. Yatırımcı tarafından kurulacak tesise ait ön fizibilite raporu (avan proje, yapılarla ilgili 

bilgiler, finansman durumu, yatırımın gerçekleştirme süresini gösteren termin planı, istihdam 

kapasitesi, ihracat bilgileri vb.) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından 

yapılacak değerlendirmede esas alınacak ve kooperatiflere öncelik verilecektir. 

4. Yatırımcıdan istenilen bilgi ve belgelerin yer aldığı dosya Tersaneler ve Kıyı Yapıları 

Genel Müdürlüğü tarafından incelenir. Dosya üzerinden yapılan bu incelemede, avan proje, 

yatırım ve istihdam durumu, teknoloji kullanımı, yenilikçi yatırımlar, finansman modeli gibi işin 

niteliğine esas olan hususlar dikkate alınarak Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü 

tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında teklifler değerlendirilir. 

5. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan yatırımcı, tüm bilgi ve belgelerle birlikte 30 

yıl süreli irtifak hakkı tesis edilmesi ve katılım payı üzerinden artırma ihalesi yapılmak üzere 

Maliye Bakanlığı’na bildirilir. 

6. Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin 

Yönetmelik kapsamında yatırımcıdan katılım payı alınır. (Tekne İmal Yeri için katılım payı 

bedelleri yüzde elli indirimli olarak belirlenir). 

7. Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin 

Yönetmelik kapsamında yatırım alanının en az yüzde onluk bir kısmı Ar-Ge merkezi, eğitim 

merkezi, acil müdahale merkezi, ortak kullanım alanı veya benzeri kullanım amaçları için 

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne bırakılacağı yönünde kooperatifin kullanma izni 

sözleşmesine özel hüküm konulur. Yüzde onluk alanın konumu ve bu alanın tasarruf hakkı 

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne bırakılır. Bu alana isabet eden katılım payı 

yatırımcılardan tahsil edilecek katılım payından düşülür. 
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8. İrtifak hakkına konu taşınmazın ve/veya yerin hak sahibine, izin sahibine veya 

temsilcisine tesliminden itibaren bir yıl içinde inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanır. Bir yıldan 

sonraki inşaat ile ilgili yatırım süresi ise termin planına uygun olarak iki yıl içinde tesis yatırımı 

bitirilir. Bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı halinde Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel 

Müdürlüğü’nün görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından bir yıla kadar uzatılabilir. 

9. Projede tahsis amacına uygun olarak sonradan yapılacak değişiklikler konusunda 

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşünün alınması zorunludur. 

10. İş bu duyurunun yayımından önce duyuru kapsamına giren ve benzeri konularla ilgili 

olarak yapılan müracaatlar geçersizdir. 

11. Yatırımcı irtifak hakkı süresi içerisinde tahsis edilen parsel üzerinde yalnız duyuruda 

belirtilen ve tahsis gayesine uygun tesis kurabilir. Tahsis gayesine, termin planında yer alan 

şartlara ve ilgili mevzuatlara uymayan yatırımcıların tahsisleri Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel 

Müdürlüğü’nün teklifi ile Maliye Bakanlığı’nca iptal edilir. 

TEKNE İMAL YERİ İLE İLGİLİ İSTENEN BİLGİ VE BELGELER: 

Yatırımcılar müracaatlarına aşağıdaki bilgi ve belgeleri ekleyeceklerdir. Talep edilen bilgi 

ve belgelerin tamamını ibraz etmeyen yatırımcıların müracaatı dikkate alınmayacaktır. Tahsis 

işlemi gerçekleşse dahi yanlış beyanda bulunduğu belirlenen yatırımcıların tahsisi Tersaneler ve 

Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı’nca alınacak müşterek kararla iptal edilir. 

A - Yatırımcıya Ait Bilgiler: 

1. Adı, soyadı veya unvanı, 

2. Adresi, telefon, faks ve e-posta adresi, 

3. Varsa tesis faaliyetlerine ilişkin deneyimi, 

4. Varsa son yıla ait onaylı bilanço ve kar/zarar cetveli, 

5. Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil 

Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği, 

6. Vergi kimlik numarası, kayıtlı bulunulan meslek odasının adı ve sicil belgesi, 

7. Yatırımcının imza sirküleri ve yetkili temsilcinin/temsilcilerin yetki belgesi, 

B - Yatırım Hakkındaki Bilgiler: 

1. Yatırım yapılacak alanın kıyı kenar çizgisinin kara ve deniz tarafında yer alan kısımları 

üzerinde yapılacak yatırıma ilişkin genel bilgiler, 

2. Yatırımların ayrı ayrı maliyet hesabı ile bu yatırım için planlanan finansman kaynağı, 

3. Kapalı ve açık alanların toplam yüzölçümü, 

4. Yapılması öngörülen kapalı atölyelerin boyutları ve işlevleri, 

5. İstihdam durumunu gösterir detaylı liste, 

6. Varsa kızakların türleri ve ebatları, 

7. Varsa iskele ve rıhtım adedi ve boyutları, 

8. Yıllık yeni inşa kapasitesi ( malzeme işleme kapasitesi, yeni inşa adedi, yeni inşa 

tonajı/cgt, dwt, gross ve en büyük inşa boyu gibi kapasiteyle ilgili bilgiler ), 

9. Çekek yeri kapasitesi (tekne boyutlarına göre kışlama yapılacak tekne sayısı, bakım 

onarımı yapılacak tekne sayısı), 

10. Varsa kuru havuz/yüzer havuz ebatları ile havuzlanacak en büyük tekne tonajı, 

11. Tesise ait genel yerleşim planı, 

12. Termin planı, 

13. Tesiste kullanılacak kaldırma donanımlarının türleri ve kaldırma kapasiteleri, 

14. Genel yerleşim planında gösterilecek atık kabul tesisi bilgileri, 

Bu bilgi ve belgeler Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nce yapılacak 

değerlendirmede esas alınır. 
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ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 90.000 
ADET HAZIR KRAPONUN TEKNİK ŞARTNAMEYE 

GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  
İhale Kayıt No : 2015/65678 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

Merkez/Çankırı 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 
c) Elektronik Posta Adresi : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
      adı ve miktarı : 90.000 ADET HAZIR KRAPONUN TEKNİK 

ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 17.06.2015 günü saat 11.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 
Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin 
İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399 - 13345 hesap ve TR - 290006400000143990013345 
iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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. 4703/1-1 
—— • —— 

SÜRE UZATIMI İLANI 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış 

Komisyonu Başkanlığından:  
 Dosya No: 2003/8 
25.12.2014 tarih ve 29216 sayılı Resmi Gazete’de satış ilanı, 02.02.2015 tarih ve 29255 

sayılı ve 31.03.2015 tarih ve 29312 sayılı Resmi Gazete’de uzatma ilanları yayımlanan Adabank 
Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takviminde; 

Önyeterlilik İçin Son Başvuru Tarihi 21.05.2015 saat 17:00’den, 23.07.2015 saat 17:00’ye, 
Bilgi Odası Kapanış Tarihi 25.05.2015’ten, 27.07.2015’e, 
Son Teklif Verme Tarihi 25.05.2015 saat 17:00’den, 27.07.2015 saat 17:00’ye, 
İhale Tarihi 26.05.2015 saat 14:30’dan, 28.07.2015 saat 14:30’a, 
Yapılması halinde Pazarlık Tarihinin 29.05.2015 saat 14:30’dan, 31.07.2015 saat 14:30’a, 

uzatılmıştır. 
İlanen duyurulur. 4743/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Çalık Petrol Arama Üretim San ve Ticaret A.Ş.’nin Diyarbakır il sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu AR/ÇPA/4778 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 20.11.2014 tarihinde 
sona ermiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 
yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 
olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu 
ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel 
Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 4683/1-1 
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Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin Fakültelerinin bölüm/programlarının öğretim elemanı kadrolarına 2547 

sayılı Kanunu’nun hükümleri dahilinde Tam Zamanlı Statüde öğretim elemanları alınacaktır. 

 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Uzmanlık Alanı 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 

Tekstil ve Moda 

Tasarımı 

Yardımcı 

Doçent 
2 

Tekstil ve Moda Tasarımı 

Alanından Doktora Yapmış 

Olmak. 

Konservatuar Türk Müsikisi 
Yardımcı 

Doçent 
1 

Türk Halk Müziği Alanından  

Doktora Yapmış Olmak. 

Konservatuar Tiyatro 
Yardımcı 

Doçent 
1 

Tiyatro Alanından Doktora 

Yapmış Olmak. 

Konservatuar Opera Doçent 1 

Piyono Anasanat Dalında 

Lisans, Yüksek Lisans ve 

Doktora Yapmış Olmak 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 
3 

Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü Mezunu/Beslenme 

Uzmanı, Biyokimya Uzmanı, 

Endokrinoloji ve Metobolizma 

Hastalıkları Uzmanı, Dahili 

Uzmanı, Gıda Mühendisi 

Alanlarından Birinden Doktora 

Yapmış Olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 
Ebelik 

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 
3 

Ebe, Hemşire, Kadın Doğum 

Uzmanı, Çocuk Hastalıkları 

Hemşiresi, Kadın ve Doğum 

Hastalıkları Hemşiresi Alanla-

rından Birinden Doktora 

Yapmış Olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 
3 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü Mezunu/Fizyoterapist 

Alanlarında Birinden Doktora 

Yapmış Olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji 

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 
4 

Psikoloji, Klinik Psikoloji, 

Ugulamalı Psikoloji, Gelişim 

Psikolojisi Alanlarında Lisans, 

Yüksek Lisans ve Doktora 

Yapmış Olmak 

 

İstenilen Belgeler: 

Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde) 

YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte) 

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)  

Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde) 

1 Adet Fotoğraf 

Nüfus Cüzdanı Sureti 

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul 

Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 
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Başvuru için: 
Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, Üniversitemiz 

İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Adres: T.C. Haliç Üniversitesi - İnsan Kaynakları Direktörlüğü 
Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No: 11 Kâğıthane/İSTANBUL 
Telefon: 0212 924 24 44 - Dahili (1459-1460-1462) 4744/1-1 

—— • —— 
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:  
TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Faruk 
ŞAHİNER’e Oda Disiplin Kurulu’nun 03.12.2014 gün ve 04-70-02 sayılı kararı ile “Meslekten 
Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın 
uygulanmasına 06.05.2015 tarihinde başlanacaktır. 

2 - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 27.10.2014 gün ve 
2014/38, 2014/39 ve 2014/40 sayılı kararları ile, Yeminli Mali Müşavir Nevzat KESİK’e üç ayrı 
“Yeminli Sıfatını Kaldırma” cezaları verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden 
kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 20.04.2015 tarihinde başlanmıştır. 

3 - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Ali Şefik 
ATILGAN’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 
uygulanmasına, daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş 
tarihi esas alınarak, 11.09.2015 tarihinde başlanacak olup, ceza 11.03.2016 tarihinde son 
bulacaktır. 

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ferhat 
YAVAŞ’a Oda Disiplin Kurulu’nun 25.11.2014 gün ve 2014/601-704 sayılı kararı ile “6 Ay 
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 25.04.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 
25.10.2015 tarihinde son bulacaktır. 

5 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci 
Abdurrahman BAKAR’a “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 
05.04.2015 tarihinde başlanmıştır. 

6 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Baki 
GEYİK’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 
uygulanmasına 25.04.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 25.10.2015 tarihinde son bulacaktır. 

7 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Halil 
ULUDAĞ’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 
uygulanmasına 28.03.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 28.09.2015 tarihinde son bulacaktır. 

 4686/1-1 
—— • —— 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 ANKARA 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58. maddesi gereğince, Van Ticaret ve Sanayi 

Odasına 16.01.2013 tarihinden itibaren 10869 Ticaret Sicil ve 012988 Oda Sicil Numarası ile 
kayıtlı bulunan AS-VAN İnş. Ot. Gıda ve Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1(Bir) yıl süre ile ihalelere 
katılmaktan yasaklandığı, Resmi Gazete’nin 04.06.2014 gün ve 29020 sayılı nüshasında 
yayımlanarak ilan edilmişti. 

Ancak, AS-VAN İnş. Ot. Gıda ve Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, Ankara Bölge 
İdare Mahkemesi 1.Kurulunun 01.10.2014 tarihli ve YD İtiraz No: 2014/6405 sayılı kararı ile 
“İtiraz isteminin kabulüne, yürütmenin durdurulması isteminin reddine yönelik olarak Ankara 3. 
İdare Mahkemesince verilen 25.08.2014 gün ve E. 2014/1151 sayılı kararın verildiğinden 
yasaklama kararı kaldırılarak karar Resmi Gazete’nin 18.12.2014 tarihli ve 29209 sayılı 
nüshasında yayınlanmıştı. 

Bu defa, AS-VAN İnş. Ot. Gıda ve Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında Ankara 3. İdare 
Mahkemesinin 16.04.2015 tarihli ve E:2014/1151, K:2015/630 sayılı kararı gereğince davanın 
reddine karar verilmiş olduğundan karar gereğince, firma hakkında yasaklamanın yayınlandığı 
04.06.2014 tarihi ile yasaklamanın kaldırıldığı 18.12.2014 tarihi arasında 197 gün yasaklı kalmış 
olduğundan Resmi Gazete’de bu ilanın yayınlanacağı tarihten itibaren kalan 168 gün daha 
ihalelerden yasaklı kalması gerekmektedir.  

Duyurulur. 4702/1-1 
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Türk Patent Enstitüsünden: 

PATENT UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA 

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

6 Nisan 2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü 

Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Enstitümüzde Patent 

Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sözlü giriş sınavı ile aşağıda fakültesi/bölümü, unvanı, sınıfı, 

derecesi, kadro sayısı, KPSS puan türü ve taban puanı belirtilen toplam 30 (otuz) adet Patent 

Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacaktır. 

 

Fakülte/Bölüm Unvan Sınıf Derece 

Kadro 

Sayısı 

Kpss 

Puan 

Türü 

Taban 

Puanı 

Makine Mühendisliği, Mekatronik 

Mühendisliği Bölümü 

Patent Uzman 

Yardımcısı 
GİH 9 10 KPSSP6 80 

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği Bölümü 

Patent Uzman 

Yardımcısı 
GİH 9 5 KPSSP6 80 

Eczacılık Fakültesi 
Patent Uzman 

Yardımcısı 
GİH 8 3 KPSSP6 80 

İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Patent Uzman 

Yardımcısı 
GİH 8 2 KPSSP6 80 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
Patent Uzman 

Yardımcısı 
GİH 8 2 KPSSP6 80 

Otomotiv Mühendisliği Bölümü 
Patent Uzman 

Yardımcısı 
GİH 9 2 KPSSP6 80 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

Bölümü 

Patent Uzman 

Yardımcısı 
GİH 9 2 KPSSP6 80 

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 
Patent Uzman 

Yardımcısı 
GİH 9 1 KPSSP6 80 

Biyoloji Bölümü, Biyokimya Bölümü 
Patent Uzman 

Yardımcısı 
GİH 9 1 KPSSP6 80 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
Patent Uzman 

Yardımcısı 
GİH 9 1 KPSSP6 80 

Fizik Bölümü 
Patent Uzman 

Yardımcısı 
GİH 9 1 KPSSP6 80 

TOPLAM 30 
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A - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen 

şartları taşımak, 

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının Tablo-1’de belirtilen 

fakülte/bölümleri ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt 

içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 06-07 

Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında 

(KPSS) Tablo-1’de belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak, 

4) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 

doldurmamış olmak. 

B - BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 

1) Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından, Resmi Gazete’de yayımlanan ilan 

tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde elektronik ortamda Enstitümüz resmi internet sitesinin 

(www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form eksiksiz ve doğru bir şekilde 

doldurularak yapılacaktır. 

2) Sadece Enstitü internet sitesi üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, Enstitümüze 

elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

3) Giriş sınava katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; Tablo-1’de 

belirtilen her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak 

üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday (son 

sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

4) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer, tarih ve 

saat ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Enstitümüz internet 

sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir. 

5) Sözlü sınava girecek adaylardan; 

a) Enstitümüz resmi internet sitesi (www.turkpatent.gov.tr) üzerinden oluşturulan başvuru 

formu, 

b) Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış 

olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde 

Enstitüce bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir) veya mezun oldukları fakülte ya da noter 

tasdikli sureti, 

c) KPSS sonuç belgesi, 

ç) T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi), 

d) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş, 

istenecektir. 
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C - SÖZLÜ SINAV KONULARI 

Sözlü sınav; 

a) Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10’uncu 

maddesinde 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, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. 

D - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

1) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından, Sözlü Sınav Konuları başlığı altında belirtilmiş (a) 

bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan 

üzerinden değerlendirilecektir. 

2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince yüz tam puan 

üzerinden verilen sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması en az yetmiş olmalıdır. 

3) Adayların başarı puanı, sözlü sınav puanı olup, Tablo-1’de belirtilen her grup kendi 

içinde başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sıralanacaktır. Başarı puanlarının 

eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda, 

ilanda belirtilen toplam kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen toplam kadro sayısının 

yarısı kadar yedek aday belirlenecektir. 

E - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ 

1) Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Enstitümüz internet sitesinde 

(www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde ilan edilecek, ayrıca, sınav sonucu asil ve yedek 

adaylara yazılı olarak bildirilecektir. 

2) Adaylar giriş sınavı sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı 

olarak itiraz edebilirler. 

F - DİĞER HUSUSLAR 

1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinde fotoğraflı nüfus 

cüzdanı veya ehliyet ibraz ederek sınava alınacaklardır. 

2) Giriş sınavı kazananlardan, başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda 

bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış 

ise iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Bu şekilde, Enstitüyü yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum 

bildirilir. 

3) Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması 

yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, yerlerine yedek listeden atama 

yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay 

için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

İlan olunur. 4661/1-1 
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İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Anabilimdalı öğretim üyesi 

kadrolarına Tam Zamanlı Statüde öğretim üyeleri alınacaktır. 

 

Bölüm Unvan Adet Alanı Özel Şartlar 

Grafik 

Tasarımı 
Yrd. Doç. 1 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi Grafik 

Tasarımı mezunu  

Tipografi ve Yayın Grafiği alanında 

çalışmış olmak ve bu uygulamalarda 

kullanılan güncel bilgisayar 

programlarını bilmek. 

Moda ve 

Tekstil 

Tasarımı 

Yrd. Doç. 1 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi Moda ve 

Tekstil veya Tekstil 

bölümlerinden 

mezun 

Endüstriyel dokuma konusunda en az 

5 yıl deneyimli 

Takı Tasarımı Yrd. Doç. 1 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi Resim 

Bölümü Mezunu 

İleri derecede İngilizce bilmek, 

tercihen bir başka yabancı dile sahip 

olmak. Sanat yazarlığı alanında 

kendini geliştirmiş olmak. Yurtiçi ve 

yurtdışı sanat ve sanat eğitimi, sanat 

yönetimi ve organizasyonu konularında 

deneyimli olmak 

 

İstenilen Belgeler: 

Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde) 

YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte) 

Doktora diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği 

Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği 

Varsa Yüksek Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği 

Yurtdışında doktora alan adaylar için denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği 

KPDS veya ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına 

ilişkin sınav sonuç belgesi örneği 

Eser Listesi 

Eserlerinin birer kopyası 

1 Adet Fotoğraf 

Nüfus Cüzdanı Sureti 

Başvuru için: 

Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, Üniversitemiz 

İstanbul Kemerburgaz Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılması 

gerekmektedir. 

Başvuru Yeri: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

Mahmutbey Dilmenler Cad. No: 26 Bağcılar - İSTANBUL 

Sonuçların açıklanacağı internet adresi; http://www.kemerburgaz.edu.tr 

 4741/1-1 
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Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden: 

Enstitümüze aşağıda gösterilen bilim dallarında 1 adet profesör ve 3 adet doçent 

alınacaktır. 

Profesör kadrosuna başvuracakların; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 17/08/1983 tarihli ve 2880 sayılı Kanunla değişik 26. maddesinin (a) fıkrası ile 

01/05/1992 tarihli ve 21215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye ve 

Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliği’nin Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in Ek 1. maddesinin profesörlüğe yükseltilme ve 

atama için öngördüğü şartları ve bu ilanda aranan nitelikleri taşımaları gerekmektedir.  

İsteklilerin yukarıda gösterilen Kanun ve Yönetmelik’te belirtilen belgeleri bir dilekçe ile 

birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki adrese şahsen başvurmaları 

gerekmektedir. 

(Profesör kadrosuna başvuran adaylar atandıkları takdirde, daimi statüde çalıştırılacaktır.) 

Doçent kadrosuna başvuracakların; Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde 

belirtilen genel koşulları taşımaları ve “Doçent” unvanını almış olmaları, başvuru dilekçelerine, 

özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilan tarihinden itibaren 15 gün 

içinde aşağıdaki adrese şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Doçent kadrosuna başvuran adaylar 

atandıkları takdirde, daimi statüde çalıştırılacaktır.) 

Duyurulur. 

 

Anabilim 

Dalı Bilim Dalı Adet Derece 

Kadro 

Unvanı Aranan Nitelikler 

Kentleşme 

ve Çevre 

Sorunları 

Kentsel 

Politikalar 
1 1 Profesör 

Kentli Hakları ve Çevre Etiği 

konusunda çalışmaları olanlar. 

Siyaset 

Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

Siyasal 

Düşünceler 

Tarihi 

1 2 Doçent 

Siyasal İdeolojiler, Toplumsal 

Cinsiyet ve Muhafazakarlık 

alanında çalışmaları olanlar. 

İktisat, 

İşletme ve 

Maliye 

İktisat Teorisi 1 3 Doçent 

Uygulamalı Ekonometri, Göç 

ve Çalışma Ekonomisi alanında 

çalışmaları olanlar. 

Siyaset 

Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

Sosyoloji 1 2 Doçent 

Kalkınma, Modernleşme ve 

Toplumsal Değişme alanlarında 

çalışmaları olanlar. 

ADRES: 

Türkiye ve Orta Doğu Amme 

İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 

85. Cadde No: 8    06100 Yücetepe/ANKARA 4685/1-1 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2015 – Sayı : 29369 

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DUYURU 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 

yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerine göre 

öğretim üyeleri alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz  (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının 

duyurular kısmında mevcuttur. 

İlan olunur. 
 

İLAN 

KODU BİRİMİ 

BÖL/ABD/ 

ASD/PROG UNVANI DRC. ADET AÇIKLAMA 

1001 
Mühendislik 

Fakültesi 

Kontrol ve 

Kumanda 

Sistemleri 

Profesör 1 1 

Sezgisel Optimizasyon 

Algoritmaları ile Yapay Zeka 

Yöntemleri Kullanarak Sistem 

Kimliklendirme ve Tıp Bilişimi 

Uygulamaları Alanlarında Bilimsel 

Çalışmalar Yapmış Olmak. 

1002 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Endodonti Profesör 1 1 - 

1003 Fen Fakültesi 
Atom ve Molekül 

Fiziği 
Profesör 1 1 

Fotoelektron Görüntüleme 

Spektrometresi ve Fiber Optik 

Kuvvetlendiriciler Konularında 

Çalışmaları Olmak. 

1004 Fen Fakültesi Anorganik Kimya Doçent 1 1 

Şarj Edilebilir Lityum İyon Pillerin 

Geliştirilmesi Konusunda 

Çalışmaları Bulunmak ve Bu 

Çalışmalarla İlgili Yayınları Olmak. 

1005 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Toplu Beslenme 

Sistemleri 
Doçent 1 1 

Lisans ve Doktora Eğitimini 

Beslenme ve Diyetetik Alanında 

Yapmış Olmak. 

1006 
Hukuk 

Fakültesi 
Anayasa Hukuku Doçent 1 1 

Anayasa Hukuku Alanında 

Doçentliğini, Almış Olmak. 

1007 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

İktisat Teorisi ve 

İktisat Tarihi 
Doçent 1 1 

Sağlık Ekonomisi Alanında Bilimsel 

Çalışmalarının Olması. 

1008 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Sayısal Yöntemler Doçent 1 1 
Kuyruk Modelleri Alanında Bilimsel 

Çalışmalarının Olması . 

1009 
Mühendislik 

Fakültesi 

Elektromanyetik 

Alanlar ve 

Mikrodalga Tekniği 

Doçent 1 1  

1010 Tıp Fakültesi 

Enfeksiyon 

Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji 

Doçent 1 1 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji Uzmanı Olmak. 

1011 Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1 
Tıbbi Biyoloji Alanında Yüksek 

Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. 

1012 Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Doçent 1 1 Göğüs Hastalıkları Uzmanı Olmak. 

1013 Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doçent 1 2 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Uzmanı Olmak. 

1014 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçent 1 1 İç Hastalıkları Uzmanı Olmak. 

 4674/1-1 
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Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 

2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa 

Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesi gereğince 

hazırlanan, “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve 

Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca; Avukat alımı 

yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye web sitemizin http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
 

Müracaatta İstenilen Belgeler, Sınav Konuları, Başvuru Yeri ve Şekli 

BAŞVURU ŞARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

2 - Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik 

süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, en 

az 70 (YETMİŞ) PUAN almış olmak, 

3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca 

kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim 

Kurumlarından mezun olmak, 

4 - Son başvuru tarihi itibariyle Avukatlık 

ruhsatnamesine sahip olmak.  

1 - Başvuru Formu, (www.gtu.edu.tr - 

Personel Dairesi Başkanlığı web sitesinden 

temin edilebilecektir.) 

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı 

örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı 

örneği) 

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf, 

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

5 - Özgeçmiş 

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği. 

SINAV KONULARI BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ 

• Anayasa Hukuku 

• Medeni Hukuk 

• Borçlar Hukuku 

• Ticaret Hukuku 

• Medeni Usul Hukuku 

• İcra ve İflas Hukuku 

• İdare Hukuku 

• İdari Yargılama Hukuku 

• Ceza Hukuku 

• Ceza Usul Hukuku 

• İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

• 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat 

Başvurular şahsen veya posta yoluyla 

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına 

yapılacak olup, postada yaşanabilecek 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ 

İşletme Fakültesi Dekanlığı - 09 No’lu Derslik 

- 27.07.2015 Pazartesi - Saat 14:00 

SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ 

İşletme Fakültesi Dekanlığı - 09 No’lu Derslik 

- 10.08.2015 Pazartesi - Saat 14:00 

SINAV TAKVİMİ 

İlan Başlangıç Tarihi 29.05.2015 İlan Son Başvuru Tarihi 29.06.2015 

Başvuru 

Değerlendirme Sonuç 

Açıklama Tarihi 

10.07.2015 
Yazılı Sınav Sonuç 

Açıklama Tarihi 
03.08.2015 

Sonuç Açıklama 

Tarihi 
14.08.2015   

KADRO BİLGİLERİ 

Unvan Sınıf Adedi Derece 

Avukat AH 1 5 

 4673/1-1 

http://www.gtu.edu.tr/


Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 2015 – Sayı : 29369 

 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Maruf Eğitim ve Araştırma Dayanışma Vakfı (MARUF VAKFI) 

VAKFEDENLER: Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Sıtkı 

ABDULLAHOĞLU, Zafer ACAR, Zeki ACAR, Coşkun ALAY, Fahri ALKAN, Bekir AYDIN, 

Nesim AYYILDIZ, Mehmet Akif BAYRAMOĞLU, Sami BEKTAŞ, Hasan BEŞPINAR, 

Mehmet BİLİCİ, Özden BİLİRDÖNMEZ, İrfan CERİTLİOĞLU, Hasan Ali CESUR, Remzi 

ÇAKIR, İsmail ÇELİK, Osman ÇELİK, Şakir ÇELİK, Adnan DANIŞMAN, Alparslan DARÇIN, 

Nihat DEDE, Ahmet EKİNGEN, Nurullah ERBAŞ, Mustafa ERDAL, Mehmet GÜLAÇAR, 

Ragıp GÜLTEKİN, Hikmet GÜNDOĞDU, Mustafa Nejat GÜNERİ, Akif GÜRDOĞAN, Yusuf 

KALYONCUOĞLU, Ekrem KANITOĞLU, Musa KANITOĞLU, Ruşen KARADAĞ, Gökhan 

KARAGÖL, Ahmet KARAGÖZ, Abdullah KAYMAK, Hüsnü KAZAN, İsmail KELEŞ, Özgen 

KENAR, Hakkı KILINÇ, Mustafa KOCA, Ömer KOCA, Rahmi KORKMAZ, Ekrem KURU, Ali 

KÜÇÜK, Vedat ÖKSÜZ, Recep Şaban PALAMUT, Şaban PALAMUT, Ahmet SADIKOĞLU, 

İbrahim Doğan SALMAN, Süleyman SARAL, Abdurrahim TAVLI, Halit TEMTEK, Abdullah 

ULUDAĞ, Cemal ÜNEŞ, Gökhan YAVUZER, Yaşar YERLİKAYA, Fatih YILDIZ, Dursun 

YILMAZ, Hüseyin YILMAZER 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/04/2015 tarihinde kesinleşen 

09/12/2014 tarih ve E.2014/30, K.2014/540 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Evrensel iyiliklerin, güzelliklerin ve doğruların, egemen olması için, 

insanların haklı zenginliklerle donatılması ve hakkaniyet çerçevesinde paylaşım yapabilmesi için 

ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmaktır.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 157.000.-(yüzelliyedibin) TL nakit. 

YÖNETİM KURULU: Sıtkı ABDULLAHOĞLU, Zeki ACAR, Adnan DANIŞMAN, 

Yusuf KALYONCUOĞLU, İsmail KELEŞ, Mustafa KOCA, Fatih YILDIZ 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyet 

kararı ile benzer amaçlı bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 4663/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Serhend İlim ve Hizmet Vakfı. 

VAKFEDENLER: Savaş Can Çoban, Hacı Başcıl, Ömür Yıldırım, Bünyamin Hoylu. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Kahramanmaraş. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.04.2015 tarihinde kesinleşen 

12.03.2015 tarihli ve E:2014/334 K:2015/181 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı ve kültürlü insan yetiştirmek 

ve eğitmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 

1762 Ada, 55 Parsel zemin kat 4 nolu bağımsız bölüm vasıflı taşınmaz. 

YÖNETİM KURULU: Savaş Can Çoban, Hacı Başcıl, Ömür Yıldırım. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya 

kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 4664/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Erzurum Uluçınar Vakfı 

VAKFEDENLER: Ahmet Altıparmak 

VAKFIN İKAMETGAHI: ERZURUM 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/05/2015 tarihinde kesinleşen 07/05/2015 

tarihli ve E:2015/377, K:2015/265 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Erzurum İlinde yaşayan öncelikle öksüz, yetim ve dullar olmak üzere 

şehit ve gazi aileleri, engelliler ve ihtiyaç sahibi öğrencilere her türlü ayni ve maddi yardımlar 

sağlamaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000-TL nakit. 

YÖNETİM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Erzurum İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Yakutiye İlçesi Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Palandöken İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 

Aziziye İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve vakfın 

amacı ile aynı doğrultuda olan başka bir vakfa devredilebilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 4694/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Fetih Kültür Vakfı 

VAKFEDENLER: Sinan UĞRAŞKAN, Ayşegül YELMER, İbrahim TEKTAŞ, Ahmet 

KÜÇÜKALİ, Arif Zeki YALVAÇ 

VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİT 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/12/2014 tarih ve E:2014/400, K:2014/1054 

sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: İhtiyaç sahibi insanlara eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, ekonomik, 

sanat ve kültürel alanlarda maddi manevi destek ve yardımlarda bulunarak, ülkemize; sağlıklı, 

nitelikli, üretken, milli ve manevi değerleri sahiplenen aydın insan gücü yetiştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 13 pafta, 281 

ada, 57 parselde kayıtlı 17 nolu mesken, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 17 pafta, 

781 ada, 10 parselde kayıtlı 19 nolu mesken, 3.000,00 TL nakit. 

YÖNETİM KURULU: İbrahim TEKTAŞ, Sinan UĞRAŞKAN, Ahmet KÜÇÜKALİ, 

Arif Zeki Yalvaç, Nedim US 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Yönetim Kurulunun uygun göreceği benzer amaçlı bir 

vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 4695/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi Mezunları ve Mensupları 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ( SELDİV ) 

VAKFEDENLER: Dr.Ahmet BALTACI, Durmuş Ali KARABACAK, Rıfat ORAL, 

Abdülvehap YILMAZ, Hasan ÖZTÜRK, Mustafa ÖZESKİCİ, Emin ASLAN, Mevlüt 

BALTACI, Yrd. Doç. Dr. Murat ŞİMŞEK, Prof. Dr. Mustafa UZUNPOSTALCI, Adil AVCI, 

Mustafa BAŞPINAR, Ünver GÜNGÖR, Mehmet CABA 
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VAKFIN İKAMETGAHI: KONYA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Konya 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/05/2015 tarihinde kesinleşen 19/03/2015 tarih 

ve E:2014/599, K:2015/116 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Özelde Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezinde yapılan eğitimin 

kalitesini yükseltmek bunun için de öğretim kadrosu ve kursiyerlerinden oluşan mensuplarının 

ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak ve her türlü dini ve ilmi faaliyetlerini desteklemek, 

geliştirmek ve yaymaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000,00.- TL nakit 

YÖNETİM KURULU: Dr.Ahmet BALTACI, Durmuş Ali KARABACAK, Mustafa 

ÖZESKİCİ, Rahim FINDIK, Prof.Dr. Mustafa UZUNPOSTALCI. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın mal 

varlığının nereye verileceğini Vakıf Genel Kurulu yapacağı bir toplantıda tespit eder. Malların 

verileceği yerin kamu yararına çalışan veya vakfın gayesine en yakın hizmet eden bir yere 

verilmesi lazımdır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 4696/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Sinop Eğitim Vakfı. 

VAKFEDENLER: Mehmet Akif Aydın, Mehmet Özgökce, Rüstem Tüysüz, Mehmet 

Coşkun, Mehmet Çakır,Yasin Şahin, Hüseyin Özdemir, Vehbi Özcan, İsmail Sarıoğlu, Hüseyin 

Çakar, Mehmet Kara, Fatih Erdoğmuş, Cemal Erbaş, Ali Kocataş, Kamil Kökçü, Sadettin Kaptan, 

Hüseyin Özkırış, Ramazan Aşçı, Cem Yılmaz, Dursun Uzunöz, Hülya Sertkaya, Lütfi Aslan, 

Mehmet Ali Demir, Musa Öztürk, Özlem Teke, Mustafa Dağcı, Muzaffer Kadir Özgün, Aydın 

Çengel, Gülcan Kaya, Metin Kayan, Gürol Şahin, Mehmet Cansızoğlu, Mehmet Gök, Menderes 

Yıldız, Serkan Tarakçı, Mehmet Dündar, Yaşar Aksoy, Serkan Cantürk, Osman Tuncel, Emir 

Bekçi, Faruk Celep, Yavuz Çalışkan, Osman Demircan. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:  

İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.04.2015 tarihinde kesinleşen 31.03.2015 

tarihli ve E:2015/86 K:2015/125 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI:  Ülkemize ve milletimize faydalı olmak amacıyla; maddi imkandan 

yoksun insanlara, öğrencilere, engelli bireylere, şehit ve gazi yakınlarına, öksüz ve yetimlere 

nakdi ve ayni yardımlar yapmak, gençlerin yurt içinde ve yurt dışında eğitim görebilmelerini 

sağlamak, Dini, Milli ve Manevi değerlerimizi korumak, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak, 

Sinop'un tarihi, kültürel, doğal ve ekonomik yönden kalkınmasına yardımcı olmak, sanatı, 

sanatçıyı, sporu ve sporcuyu desteklemek, Sinop'un ve Sinoplu’nun gelişmesine katkıda 

bulunmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 57.000 TL nakit. 

YÖNETİM KURULU: Ali Kocataş, Rüstem Tüysüz, Mehmet Akif Aydın, Fatih 

Erdoğmuş, Yasin Şahin, Ramazan Aşçı, Mehmet Coşkun, Mehmet Özgökce, Mehmet Çakır, 

Hüseyin Özdemir, Yavuz Çalışkan. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın gayesine 

uygun faaliyette bulunan başka bir vakıf, dernek veya kuruma devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 4662/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/37159 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

MKE KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ İkmal Dairesi 

Başkanlığı 

İl/İlçe ANKARA 

Adresi Tandoğan Tel-Faks 
0 312 296 11 30 

0 312 296 16 91 

Posta Kodu 06330 E-Mail mkekikm@mkek.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
MKM Makina Kontrol Mümessillik 

Limited Şirketi 
Mehmet Kasım MUTLU 

Adresi 
Çetin Emeç Bulvarı 8. Cadde 77. 

Sokak  No:6/2 A.Öveçler/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. --- 34948202608 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6220080238  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
111911  

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 (  ) 

 4700/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/37159 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

MKE KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ İkmal Dairesi 

Başkanlığı 

İl/İlçe ANKARA 

Adresi Tandoğan Tel-Faks 
0 312 296 11 30 

0 312 296 16 91 

Posta Kodu 06330 E-Mail mkekikm@mkek.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı More Metals  

Adresi 

Office No. 4, R.K. Building No3, 8th 

Khetwadi Lane, Mumbai 400 004, 

India. 

 

T.C. Kimlik No. ---  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
---  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
FICCI  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Am-2726  

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 (  ) 

 4700/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/32869 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Millî Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü İl/İlçe KIRIKKALE/MERKEZ 

Adresi İstasyon Civarı Tel-Faks 
0 318 224 74 04 

0 318 224 28 94 

Posta Kodu 71300 E-Mail mkemuhimmat@mkek.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
MUSA DURSUN MUSAÇAVUŞOĞLU 

MÜHENDİSLİK ARGE ve TASARIM 
 

Adresi 

Yenidoğan Mah. Zafer Cad. Kızılkanat İş 

Merkezi No:56/175 

Merkez/KIRIKKALE 

 

T.C. Kimlik No. 34505305308  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
---  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
6235  

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 (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4700/3/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Ölçüler ve Ayar İşlerinin Yürütülmesine İlişkin Çalışma Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği
–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Nükleer Tesisler İçin Ekipman Tedarik Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına

İlişkin Yönetmelik
— Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Işık Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliği
— Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— 2015 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2015 Yılı Nisan Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


