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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde uyulması

gerekli kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, beşeri tıbbi ürünlerin, enteral beslenme ürünlerinin

ve tıbbi mamaların tanıtım faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi

Müstahzarlar Kanunu ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluş-

larının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 ve 40 ıncı madde-

lerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Beşerî tıbbi ürün: Hastalığı tedavi etmek veya önlemek, bir teşhis yapmak veya bir

fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla, insana uygulanan

doğal veya sentetik kaynaklı etkin madde/maddeler kombinasyonunu,

c) Bilim servisi: Ruhsat/izin sahibinin, kendi kuruluşu bünyesinde oluşturduğu, ruhsa-

tına veya iznine sahip olduğu ürünlerin tanıtımının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak

yürütülmesini sağlayan ve sadece hekim/diş hekimi/eczacının çalıştığı birimini,

ç) Bilimsel toplantı: Bilimsel bir konuda bilgi vermek amacı ile Bakanlık, sağlık meslek

mensuplarının üyesi bulundukları ulusal ve uluslararası dernekler, sağlık kurum ve kuruluşları,

üniversiteler, hekim/diş hekimi/eczacı meslekî örgütleri veya ruhsat/izin sahipleri tarafından

düzenlenen yurt içi veya yurt dışı kongreleri, sempozyumları, çalıştayları, seminerleri, kursları

ve toplantıları,

d) Demo cihazı: Beşerî tıbbi ürünle birlikte ruhsatlandırılan ve ürünün kullanımının

gösterilmesine yönelik olarak hazırlanan etkin madde içermeyen aparatı,

e) Kısa Ürün Bilgisi (KÜB): Beşerî tıbbi ürünün ruhsat dosyasında bulunan kısa ürün

bilgilerini,
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f) Kullanma Talimatı (KT): Beşerî tıbbi ürün ile birlikte sunulan, kullanıcı için hazır-

lanmış yazılı bilgileri,

g) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

ğ) Ruhsat/izin: Bir ürünün belirli bir formül ile belirli bir farmasötik form ve dozda,

kabul edilen ürün bilgilerine uygun olarak üretilip pazara sunulabileceğini gösteren, Kurumca

düzenlenen belgeyi,

h) Ruhsat/izin sahibi: Kurumca ürünleri için adlarına, ruhsat/izin belgesi düzenlenen

gerçek veya tüzel kişileri,

ı) Sağlık meslek mensupları: Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe ve 11/4/1928 ta-

rihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Ek 13 üncü

maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarını,

i) Sözleşmeli firma: Hukukî her türlü sorumluluk ruhsat/izin sahibinde kalmak kaydıyla,

ruhsat/izin sahibi tarafından sözleşme ile tanıtım faaliyetlerine yönelik iş ve işlemleri kendi

adına veya birlikte yürütmekle yetkili kılınan ve Kuruma ruhsat/izin sahibi tarafından bildiril-

mesi zorunlu olan tüzel kişiyi,

j) Tanıtım: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin tıbbi-bilimsel özellikleri hakkında

ruhsat/izin sahipleri tarafından düzenlenen veya ruhsat/izin sahiplerinin adı, talebi, katkısı, des-

teği ile sağlık meslek mensuplarına gerçekleştirilecek bütün bilgi verme faaliyetlerini; bu çer-

çevede ürün tanıtım temsilcilerinin aktivitelerini, tıbbi ve mesleki kitap ve dergilere verilecek

ilanları, doğrudan postalama veya diğer iletişim araçları yoluyla yapılacak duyuruları, bilimsel

toplantıları ve ürün tanıtım toplantılarını ve benzeri etkinlikler ile yapılacak faaliyetleri,

k) Tanıtım malzemeleri: Parasal değeri yürürlükteki aylık brüt asgarî ücretin % 2,5’ini

aşmayan hekim, diş hekimi ve eczacının mesleğini icrası sırasında kullanabileceği sembolik

hatırlatıcı ziyaret malzemelerini; ürün hakkında yeterli ve gerekli bilgiyi ihtiva eden kitap, ki-

tapçık ve broşür gibi basılı materyalleri; film ve slaytları; elektronik depolama araçları ile su-

nulan görsel/işitsel malzemeleri; bilgi/veri/başvuru kaynağı olarak kullanılabilecek her türlü

yayını veya bu yayınlara elektronik erişim imkânını, bedelsiz numuneleri, demo cihazları ve

hasta eğitimine yönelik materyalleri,

l) Ürün: Beşerî tıbbi ürünü, enteral beslenme ürününü ve tıbbi mamayı,

m) Ürün tanıtım temsilcisi: Hekim, diş hekimi ve eczacıya ziyaret yoluyla ürünün ta-

nıtımını yapan yeterlilik belgesi almış kişiyi,

n) Ürün tanıtım toplantısı: Ruhsat/izin sahibinin ürününün tanıtımına yönelik düzenle-

diği toplantıyı,

o) Yeterlilik belgesi: Üniversitelerin ürün tanıtım temsilcisi yetiştiren bölümlerinden

mezun olanlara doğrudan verilen veya Kurum tarafından belirlenen müfredata göre yapılan

eğitim sonrası Kurumca yapılacak veya yaptırılacak sınav sonucunda başarılı olanlara Kurumca

verilen belgeyi,

ifade eder.

3 Temmuz 2015 – Sayı : 29405                              RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



İKİNCİ BÖLÜM

Ürünlerin Tanıtım Faaliyetlerinin Kapsamı ve Esasları

Tanıtımın kapsamı

MADDE 5 – (1) Tanıtım, bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin hekim, diş hekimi

ve eczacıya tanıtım faaliyetlerini kapsar.

(2) Sağlık meslek mensuplarına yönelik tanıtım;

a) Hekim, diş hekimi ve eczacıya tanıtım malzemeleri kullanılarak,

b) Bilimsel toplantılar ve ürün tanıtım toplantıları düzenlenerek veya desteklenerek,

c) Hekim, diş hekimi ve eczacılara ürün tanıtım temsilcileri tarafından ziyaret yapılarak, 

gerçekleştirilir.

(3) Ürünlerin internet dâhil halka açık yayın yapılan her türlü medya ve iletişim orta-

mında program, film, dizi film, haber ve benzeri yollarla doğrudan veya dolaylı olarak topluma

tanıtımı yapılamaz. Kurumun izni ile yapılan ve sağlık meslek mensuplarına ürünün pazara

arz edildiğini duyuran gazete/dergi ilanları bu hükmün kapsamı dışındadır.

(4) Ürünlerin Kurumca onaylanmış KT/kullanım alanları, sadece Kurumca tanımlanmış

mecralarda ve ruhsat/izin sahibinin kendi internet sitesinde yayınlanabilir. Bu mecra dışında

Kurumca onaylanmış KÜB/KT/kullanım alanları kısmen veya tamamen kullanılmak suretiyle

ürünlerle ilgili topluma yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yapılamaz.

(5) Sağlık meslek mensupları, Bakanlığın izni alınmadıkça ürünlerin tanıtımında oyun-

cu olarak rol alamazlar. Aynı şekilde üniversiteler, sağlık alanında faaliyet gösteren meslek ku-

ruluşları, dernek veya vakıflar da Bakanlığın izni olmadıkça ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde

yer alamazlar.

Tanıtımın temel ilke ve esasları

MADDE 6 – (1) Toplum sağlığı açısından önem arz eden aşılama kampanyaları ve sal-

gın hastalıklarla mücadele gibi durumlarda veya sağlıklı olmanın teşviki amacıyla Bakanlıkça

gerçekleştirilen kampanyalarda kullanılacak ürünler hakkında, Bakanlıktan izin alınarak ve

Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde toplum bilgilendirilebilir.

(2) Yurt içinde düzenlenen uluslararası kongrelerde yapılacak tanıtımlar ile hekim/diş

hekimi/eczacının yazılı isteği üzerine ruhsat/izin sahibinin bilim servisi tarafından bizzat ya-

pılan bilgilendirmeler hariç olmak üzere;

a) İlgili mevzuata göre ruhsatlandırılmamış ya da izin verilmemiş ürünlerin,

b) İlgili mevzuata göre ruhsatlandırılmış ya da izin verilmiş ürünlerin Kurumca onay-

lanan kullanım alanları dışında,

c) Yurt dışı tedarikçiler aracılığıyla temin edilen ürünlerden Sosyal Güvenlik Kurumu

tarafından alternatif geri ödeme modelleri kapsamında satın alınan ve Kuruma bildirilen ürün-

lerin farmakovijilansa yönelik yürüttükleri tanıtım faaliyetleri hariç olmak üzere ilgili mevzuata

göre ruhsatlandırılmış ya da izin verilmiş ancak ülke piyasasında bulunamadığı için reçete kar-

şılığında yurt dışından teminine Kurum tarafından izin verilen ürünlerin, 

tanıtımı yapılamaz.
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(3) Bir ürünün tanıtımı, Kurumca onaylanan kullanım alanlarında yer alan bilgi ve ve-

rilere uygun olmak zorundadır.

(4) Tanıtım, ürünün terapötik değeri hakkında sağlık meslek mensuplarının kendi gö-

rüşlerini oluşturmasına yardımcı olacak yönde ve ürünün özellikleri hakkında bilgilendirici ve

kanıta dayalı tıbbi bilgiler içerir.

(5) Tanıtımın, tıp dergilerinden veya diğer bilimsel çalışmalardan yapılacak alıntılar,

tablolar ve diğer görsel materyaller kullanılarak hazırlanan bir dokümantasyonla yapılması du-

rumunda, bu materyaller aslına sadık kalınarak ve kaynakları tam olarak belirtilmek suretiyle

kullanılır.

(6) Tanıtım, ürün kullanımını gereksiz yönde teşvik edecek veya beklenmeyen riskli

durumlara neden olabilecek yanıltıcı, abartılı ya da doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler vermek

suretiyle veya ilgi çekici ve ürünün kendisi ile doğrudan ilgisi olmayan görüntüler kullanılarak

yapılamaz.

(7) Çekiliş, şans oyunları gibi araçlar ile tanıtım yapılamaz.

(8) Ürünlerin; hekim, diş hekimi ve eczacıya tanıtımı yapılırken, herhangi bir nakdî veya

aynî avantaj sağlanamaz, teklif dahi edilemez ve söz verilemez. Adı geçen sağlık meslek men-

supları da kendilerine yapılan tanıtım faaliyetleri esnasında herhangi bir teşviki kabul veya

talep edemezler.

(9) Sağlık meslek mensupları, ruhsat/izin sahiplerinden aldıkları her türlü desteği;

a) Her makale yazdığında makalenin sonunda,

b) Sunum yaptığında sunumun başında,

beyan etmek zorundadır.

(10) Ruhsat/izin sahipleri, aşağıdaki şartları sağlamaları durumunda kamuya ait sağlık

kurum ve kuruluşları ile kâr amacı gütmeyen sağlık kurum, kuruluş ve organizasyonlarına ba-

ğışta bulunabilirler:

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin ihale kararlarını etkilememek, haksız reka-

bete yol açmamak,

b) Ürün satışı ile ilişkilendirilebilecek etik dışı bir uygulamaya yol açmamak,

c) Spesifik bir ürün hakkında reçete yazımını teşvik edici olmamak,

ç) Araştırma, eğitim, sağlık ve hasta bakımını iyileştirmek amaçlarından birini taşımak,

d) Sadece bir bireyin kullanımına değil kurum veya kuruluşun genel kullanımına yö-

nelik olmak,

e) Bağışlanan malzemede ruhsat/izin sahibinin adının bulunabilmesine karşılık ürünün

ismini yazmamak,

f) Yapılan bağışı, ruhsat/izin sahibinin resmî kayıtlarına işlemek,

g) Klinik araştırmada kullanılması amacıyla yapılacak ürün ve benzeri bağışları doğ-

rudan koordinatöre veya sorumlu araştırmacıya yapmak. 

(11) Sağlık kurum ve kuruluşları ancak merkez teşkilatlarından izin alarak veya merkez

teşkilatlarının bu konuda yayınladığı kurallar çerçevesinde bağış kabul edebilirler.
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Bilimsel toplantılar ve ürün tanıtım toplantıları

MADDE 7 – (1) Bilimsel toplantılar ve ürün tanıtım toplantıları, sağlık meslek men-

subunun uzmanlık/görev alanı ile ilgili olmak zorundadır. Bu toplantılar, ürünler ile ilgili var

olan tıbbi bilgileri aktarmak veya yeni bilgileri sunmak amacı ile yapılır. 

(2) Ruhsat/izin sahipleri; yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılacak sağlık mes-

lek mensuplarının kayıt, konaklama ve ulaşım masraflarını aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla

destekleyebilirler:

a) Bir sağlık meslek mensubu aynı yıl içerisinde toplam dört kez ruhsat/izin sahiplerinin

desteğinden yararlanabilir; bu dört desteğin sadece iki tanesini aynı ruhsat/izin sahibi sağlaya-

bilir ve yine bu desteğin yalnızca ikisini yurt dışında yapılan toplantılarda kullanabilir. Sağlık

meslek mensuplarının ruhsat/izin sahiplerinin desteğiyle; konuşmacı, yazılı veya sözlü bildiri

sunan araştırmacı olarak katılım sağladıkları toplantılar bu kapsamda değerlendirilmez.

b) Bakanlık tarafından düzenlenen veya desteklenen bilimsel toplantılarda, bu toplantılara

iştirak eden katılımcılar bu fıkranın (a) bendindeki katılım sayısı sınırlamasından muaftır.

c) Destek doğrudan kişiye değil toplantıyı düzenleyen organizasyona veya organizas-

yonlara yapılır. 

(3) Ruhsat/izin sahipleri tarafından düzenlenen ürün tanıtım toplantılarında konuşma-

cılar hariç katılımcıların ulaşım ve konaklama masrafları ruhsat/izin sahiplerince karşılanamaz.

Ancak ruhsat/izin sahipleri, yurt içinde bulunan ürün imalathanelerine yapılacak ziyaretlere

bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında destek verebilirler.

(4) Ruhsat/izin sahipleri, yurt dışında yapılan bilimsel toplantıları; toplantının uluslararası

nitelikte olması veya katılımcıların çoğunluğunun ülkemizde görev yapmayan sağlık meslek

mensuplarından oluşması durumunda destekleyebilir veya düzenleyebilirler. Bakanlık tarafın-

dan yurt dışında düzenlenen veya desteklenen bilimsel toplantılarda bu şartlar aranmaz.

(5) Bilimsel toplantılara, ruhsat/izin sahibi tarafından destek verilerek toplantının ma-

hiyetine göre sağlık meslek mensubu yetiştiren fakülte veya yüksekokullarında okuyan öğren-

cilerin de katılımı sağlanabilir.

(6) Ruhsat/izin sahipleri, düzenledikleri veya katkıda bulundukları bilimsel toplantıları

ve ürün tanıtım toplantılarını ve destek verecekleri sağlık meslek mensuplarının ve sağlık mes-

lek mensubu yetiştiren fakülte veya yüksekokullarında okuyan öğrencilerin bilgilerini, Kuruma

bildirmek zorundadırlar. Kurum, bu bilgileri oluşturacağı veri tabanında toplar.

(7) Ruhsat/izin sahibinin desteklediği ulusal ve uluslararası klinik araştırmaların yurt

içi ve yurt dışında yapılacak araştırmacı toplantıları, bilimsel toplantı katılımı olarak değerlen-

dirilmez. Bu kapsamda olan toplantılar için Kurumun ilgili birimine izin başvurusunda bulu-

nulur.

(8) Her defasında başka bir ülkede düzenlenen uluslararası bilimsel toplantılar hariç

olmak üzere; kayak merkezi tatil beldelerinde 1 Aralık-1 Mart tarihleri arasında ruhsat/izin sa-

hipleri tarafından toplantı organizasyonları düzenlenemez ve desteklenemez. Deniz kenarı tatil

beldelerinde ise 2015 ve 2016 yıllarında 1 Haziran-1 Eylül tarihleri arasında, 2017 ve sonraki
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yıllarda da 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında ruhsat/izin sahipleri tarafından toplantı or-

ganizasyonları düzenlenemez ve desteklenemez. Bakanlık tarafından düzenlenen veya destek-

lenen bilimsel toplantılarda bu şartlar aranmaz.

(9) Ruhsat/izin sahibinin düzenlediği veya katkıda bulunduğu toplantılarda, farmako-

vijilans konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Kurum tarafından hazırlanmış sunum veya

eğitici videonun yer alması sağlanır. Ayrıca, bu amaçla  Kurum tarafından hazırlanan afiş ve

broşürler kolaylıkla görülebilecek alanlarda sergilenir.

(10) Bir takvim yılı içerisinde ruhsat/izin sahiplerinin düzenlediği veya katkıda bulun-

duğu altı saati aşan toplantıların en az % 60’ında akılcı ilaç kullanımı ilke ve hedefleri kapsa-

mında, toplantının konusu ile ilgili bir oturum konulur. Bu oturumdaki sunumların içeriği, Ba-

kanlıkça onaylanmış eğitim materyalleri ve tanı tedavi rehberleri çerçevesinde olur ve bu su-

numlar Kurum resmî internet sitesi üzerinden kaynak belirtilerek kamuya açık şekilde yayın-

lanabilir.

(11) Toplantılara sağlık meslek mensupları dışındaki kişiler davet edilemez ve masraf-

ları karşılanamaz; ancak protokol davetlileri bu hükmün dışındadır.

(12) Kurumca görevlendirilmiş sağlık denetçileri, denetim amacıyla önceden haber ve-

rerek veya haber vermeden bu toplantılara katılabilirler.

Tanıtım malzemeleri

MADDE 8 – (1) Sadece bu Yönetmelikte tanımlanan materyal ve malzemeler tanıtım

malzemesi olarak kullanılır.

(2) İlgili idarî amir, sağlık kuruluşlarında tanıtım malzemelerinin hastaların göreceği

şekilde sergilenmemesi için gerekli tedbirleri alır.

Bedelsiz numune

MADDE 9 – (1) Bedelsiz numuneler, aşağıdaki şartlar yerine getirilmek kaydıyla sa-

dece hekim, diş hekimi ve eczacıya dağıtılabilir:

a) Ruhsat/izin sahipleri, bedelsiz ürün tanıtım numunelerinin imalat, ithalat ve dağıtı-

mına yönelik olarak yeterli bir kayıt ve kontrol sistemini kurar, sorumlularını belirler. Bu ka-

yıtlar, ilgili geri çekme mevzuat hükümlerine göre oluşturulur ve talep edilmesi hâlinde Kuruma

bildirilir.

b) Bedelsiz numuneler, azaltılmış miktarlar içerir. Ancak, enteral beslenme ürünlerinde

ve teknik nedenlerle azaltılamayan ürünlerin tanıtım numunelerinde bu şart aranmaz.

c) Tanıtım numunelerinin dış ambalajları üzerinde "Tanıtım numunesidir, satılamaz"

ibaresi, en geniş yüzeyde ve dikkat çekici nitelikte yer alır. Basılması mümkün olan durumlarda

aynı ifadeler, iç ambalajda da yer alır.

ç) Tanıtım numunesi ile birlikte varsa KT ve KÜB’ün bir örneği sunulur.

d) Uluslararası sözleşmeler kapsamında olan uyuşturucu ve psikotrop maddeler içeren

ürünler ile ulusal kontrole tabi maddeleri havi ürünlerin numuneleri dağıtılamaz ve verilemez.

e) Kurumun resmî internet sayfasında ilan edilen “Numune Dağıtımı Yapılamayacak

Olan İlaçlar” listesinde yer alan ürünlerin numuneleri dağıtılamaz ve verilemez.
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f) Her bir ürün için piyasaya çıkış tarihinden itibaren ilk takvim yılında aylık satış ger-

çekleşmeleri izlenmek suretiyle yıllık toplam satışın % 5’i geçilmeyecek miktarda; ikinci tak-

vim yılında bir önceki yıla ait satış miktarının % 5’ini; üç, dört ve beşinci takvim yıllarında bir

önceki yıla ait satış miktarının % 3’ünü; beşinci takvim yılından sonra ise bir önceki yıla ait

satış miktarının %1’ini geçmeyecek miktarda bedelsiz ürün numuneleri dağıtılabilir. Enteral

beslenme ürünleri bu fıkrada belirlenen azalan miktar sınırlamasından muaftır. Farklı aromalar

içeren enteral beslenme ürünlerine ait tanıtım numunelerinin yıllık dağıtım miktarları, aromadan

bağımsız olarak tek bir ürün gibi değerlendirilerek hesaplanır.

g) Tanıtım numuneleri klinik araştırmalarda araştırma ürünü olarak kullanılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ürün Tanıtım Temsilcileri

Ürün tanıtım temsilcileri

MADDE 10 – (1) Üniversitelerin, ürün tanıtım temsilcisi yetiştiren bölümlerinden me-

zun olanlara diplomalarını ibraz etmeleri hâlinde veya en az yüksekokul mezunu olup Kurum

tarafından yapılan veya yaptırılan sınavı başarı ile geçenlere Kurum tarafından yeterlilik belgesi

düzenlenir.

(2) Ürün tanıtım temsilcileri;

a) Yeterlilik belgelerinin olması kaydıyla firmalarda  ürün tanıtım temsilcisi unvanı ile

çalışabilirler.

b) Yeterlilik belgesi almaları durumunda Kurum elektronik kayıt sistemine Kurum ta-

rafından kaydedilirler. Sisteme kayıt olan yeterlilik belgesi sahibi ürün tanıtım temsilcilerine,

ruhsat/izin sahibi tarafından formatı Kurumca belirlenmiş bir “Ürün Tanıtım Temsilcisi Kimlik

Kartı” düzenlenir. Kimlik Kartı olmaması durumunda ürün tanıtım temsilcisi olarak çalıştırı-

lamazlar.

c) Hekim, diş hekimi ve eczacı haricindeki sağlık meslek mensuplarına herhangi bir

ürün ve benzerinin tanıtımını yapamazlar ve tanıtım malzemesi veremezler.

ç) Ürün tanıtımı sırasında ürünle ilgili kendilerine rapor edilen advers etki/olayları fir-

malarındaki bilim servisine iletirler.

(3) Ürün tanıtım temsilcilerinin çalışma saatleri içinde kamu hizmeti veren sağlık ku-

rum ve kuruluşlarında beşerî tıbbi ürün tanıtımı yapabilmeleri aşağıdaki kurallara tabidir:

a) İlgili idarî amir, ürün tanıtım temsilcilerinin sağlık meslek mensupları ile yapacakları

ürün tanıtımı amaçlı görüşmelerin yapılabilmesini temin etmek üzere, çalışma düzenlerini gö-

zeterek en uygun zamanı tahsis eder. Bu tahsis, eğitim hizmetlerini ve hastalara verilen sağlık

hizmetlerini aksatamaz.

b) Ürün tanıtım temsilcileri ziyaretin başında hangi ruhsat/izin sahibini temsil ettiklerini

açıklar ve ürün tanıtım temsilcisi kimlik kartlarını gösterirler.

(4) Ürün tanıtım temsilcilerinden bağış ve benzeri gibi adlarla da olsa, sağlık kurum ve

kuruluşlarına girişleri için ücret talep edilemez.
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(5) Sağlık kurum ve kuruluşlarına, ürün tanıtımı olarak algılanabilecek afiş veya benzeri

tanıtım materyalleri konulamaz, asılamaz veya yapıştırılamaz. Ancak aşılama kampanyaları,

salgın hastalıklar, sigara veya obeziteyle mücadele gibi konularda sağlıklı yaşamın teşviki ama-

cıyla Bakanlığın gerçekleştirdiği kampanyalarda kullanılacak afiş ve benzeri tanıtım materyal-

leri bu hükmün dışındadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ruhsat/İzin Sahiplerinin Sorumluluğu

Ruhsat/izin sahiplerinin sorumluluğu

MADDE 11 – (1) Ruhsat/izin sahibi, kendi kuruluşu bünyesinde aşağıda belirtilen il-

keler doğrultusunda çalışmak üzere, pazara sunduğu ürünler hakkındaki bilgilerden sorumlu

bir bilim servisi kurar ve servis personelleri arasından bu faaliyetlerle ilgili bir sorumlu personel

belirler.

(2) Ruhsat/izin sahibi, ruhsatlandırılan veya izin verilen ürünün piyasaya arz edildiğini

sağlık meslek mensuplarına basın duyurusu ile ilân etmek istemesi durumunda, hazırladığı ilân

metninin birebir örneğini Kuruma göndererek Kurumdan izin alır. Basın duyurusu bir kez ya-

yımlanabilir. Gazetelerde yayımlanacak basın duyurusunun boyutu gazete tam sayfasının

1/8’ini geçemez. 

(3) Ruhsat/izin sahipleri tarafından düzenlenecek veya desteklenecek bilimsel toplan-

tılar ve ürün tanıtım toplantıları Kuruma bildirilir. Yurt içi toplantılarda her toplantıdan en az

on beş iş günü önce; yurt dışı toplantılarda ise en az otuz iş günü önce toplantının içeriği, muh-

temel katılımcı listesi, yapılacak masraf kalemleri ve etkinliklerin Kuruma bildirilmesi zorun-

ludur. Evrak girişi yapılmış bildirimler, Kurum tarafından on iş günü içerisinde sadece elek-

tronik olarak cevaplandırılır, cevaplandırılmaması hâlinde başvuru için onay verilmiş sayılır.

(4) Ruhsat/izin sahibi, desteklediği toplantı gerçekleştikten sonra, katılımcı listesi, mas-

raf kalemleri ve yapılan etkinlikleri, Kurum tarafından belirlenen formatta ve dijital ortamda

ayrıntılı olarak en geç otuz gün içerisinde Kuruma bildirir. Katılımcılara verilen destekle ilgili

bilgi ve belgelerin örnekleri ilgili ruhsat/izin sahibi tarafından beş yıl süreyle muhafaza edilir.

(5) Ruhsat/izin sahibi;

a) Ruhsatına/iznine sahip olduğu ürüne ait tanıtımın bu Yönetmelikte belirtilen şartlara

uygun olmasını sağlamak,

b) Kurumun talebi hâlinde tanıtım faaliyetleri ile ilgili gereken her türlü bilgiyi ve bel-

geyi ibraz etmek,

c) Kullanılacak tüm tanıtım malzemelerinin birer örneğini beş yıl süreyle saklamak,

ç) Kendi adına ürün tanıtımı hizmeti verecek temsilcilerin isimlerini, çalıştıkları bölgeyi,

tanıtım yaptıkları sağlık meslek mensuplarının ve tanıtımını yaptıkları ürün adlarını, işe başlayış

veya ayrılış tarihlerini kayıt altına almak, istenildiği takdirde Kuruma ibraz etmek,

d) 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında bilim servisi tarafından hekim/diş

hekimi/eczacının yazılı isteği üzerine yapılacak bilgilendirmelere ilişkin bilgi ve belgeleri beş

yıl süre ile saklamak,
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e) 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlaçların Güvenliliği

Hakkında Yönetmelik gereğince Kurum tarafından ilan edilen “Ek İzlemeye Tabi İlaçlar” lis-

tesinde yer alan ürünlerin tanıtım malzemelerine; ters eşkenar siyah üçgen sembolünü ve bu

sembolü takiben “Bu ilaç ek izlemeye tabidir.” ifadesini eklemek,

zorundadır.

(6) Ruhsat/izin sahibi, sözleşmeli firmalar aracılığı ile tanıtım faaliyeti yürütebilir. Bu

kapsamda yürütülecek iş ve işlemlerden ruhsat/izin sahibi müteselsilen sorumludur. Ruhsat/izin

sahibi sözleşmeli firmalar aracılığı ile yürüttüğü tanıtım faaliyetinde;

a) Yapılan sözleşmeyi veya sözleşme değişikliklerini imzalanma tarihinden itibaren

otuz gün içerisinde Kuruma ibraz etmek,

b) Sözleşme yaptıkları firma aracılığı ile yürütülen tanıtıma yönelik tüm iş ve işlemlerle

ilgili bildirimleri Kuruma bizzat yapmak,

c) Yapılacak tüm iş ve işlemlerde kendi adına ürün tanıtımı hizmeti verecek temsilcilerin

isimlerini, çalıştıkları bölgeyi, tanıtım yaptıkları sağlık meslek mensuplarının ve tanıtımını

yaptıkları ürün adlarını, işe başlayış veya ayrılış tarihlerini kayıt altına almak, istenildiği tak-

dirde Kuruma ibraz etmek,

ç) Bu fıkraya ilişkin tüm bilgi ve belgelerin örneklerini beş yıl süre ile muhafaza etmek,

zorundadır.

(7) Ruhsat/izin sahibi, sağlık kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sağlık meslek men-

supları ve üyesi bulundukları meslekî örgütler, sendikalar ve sağlık alanında faaliyet gösteren

dernekler ve vakıflar ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi maksadıyla kurulan sivil toplum

kuruluşlarına parasal değeri yürürlükteki aylık brüt asgarî ücretin % 10’unu aşan her türlü değer

aktarımlarını sadece aşağıda belirtilen şartlara uymak kaydıyla yapabilir:

a) Ruhsat/izin sahibi, bir takvim yılı içinde yapılan değer aktarımlarını Kurum tarafın-

dan belirlenen formatta ve ayrıntılı olarak bir sonraki yılın ilk altı ayı içerisinde Kuruma bil-

dirir.

b) Bu kapsamda yapılacak değer aktarımında, değer aktarımının kabulü ve bu değer

aktarımının Kuruma bildirilebilmesi için ruhsat/izin sahibi tarafından sağlık meslek mensubu-

nun, diğer kurum ve kuruluşlarda ise yetkili amirin yazılı onayı alınır. Yazılı onay alınmaması

halinde ruhsat/izin sahibi tarafından değer aktarımı yapılamaz.

(8) Ruhsat/izin sahibi tarafından değer aktarımına ilişkin tüm bilgi ve belgelerin örnek-

leri beş yıl süreyle muhafaza edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 12 – (1) Kurum, tanıtım faaliyetleri ile bu faaliyetlerde kullanılan her türlü

malzeme ve yöntemi re’sen veya şikâyet üzerine denetler. Bu Yönetmelikte belirlenen ilkelere

uymayan veya kamu sağlığı yönünden uygunsuz bulunan tanıtımın durdurulmasını, iptalini ya

da bu tanıtımla sunulan bilgilerin düzeltilmesini ruhsat/izin sahibinden talep eder. Kurumun

bu yöndeki talepleri gecikmeksizin yerine getirilir.
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İdarî yaptırımlar

MADDE 13 – (1) Ruhsat/izin sahibi hakkında yapılan ürün tanıtımlarının 1262 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine aykırılık oluşturması veya tanıtımın internet üzerinden yapılması

durumunda aynı Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen müeyyideler uygulanır. 

(2) Ruhsat/izin sahibi; 

a) Tanıtım faaliyetlerini bu Yönetmeliğe aykırı şekilde yaptığının tespiti hâlinde Kurum

tarafından uyarılır. 

b) Uyarı tarihinden sonraki bir yıl içerisinde bu Yönetmeliğe aykırı herhangi bir fiilinin

tespiti hâlinde üç ay süreyle tanıtım faaliyeti yapamaz. 

c) Üç ay süreyle tanıtım faaliyetinden men yaptırımının uygulandığı tarihten sonraki

bir yıl içerisinde aykırı herhangi bir fiilinin tekrarı hâlinde ise bir yıl süreyle tanıtım faaliyeti

yapamaz. 

(3) Ürün tanıtım temsilcilerinin; 

a) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde yaptıkları tanıtım ihlallerinde, Kurum ta-

rafından ilgili uyarılır.

b) Uyarı tarihinden sonraki bir yıl içerisinde bu Yönetmeliğe aykırı herhangi bir fiilinin

tespiti hâlinde Kurum tarafından üç ay süreyle ilgilinin yeterlilik belgesi askıya alınır. 

c) Üç ay süreyle yeterlilik belgesinin askıya alınmasına dair yaptırımın uygulandığı ta-

rihten sonraki bir yıl içerisinde aykırı herhangi bir fiilinin tekrarı hâlinde ise ilgilinin yeterlilik

belgesi bir yıl süreyle askıya alınır. 

ç) Yeterlilik belgesi askıya alınan temsilci, bu süre içerisinde ürün tanıtım temsilcisi

olarak görev yapamaz ve çalıştıkları ruhsat/izin sahibi firma tarafından ürün tanıtım temsilcisi

kimlik kartı geri alınır. 

d) Ruhsat/izin sahibi hakkında bu fıkra kapsamında gerçekleşen ürün tanıtım temsilci-

sinin aykırı fiillerinden dolayı ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(4) Ruhsat/izin sahibi; 

a) 7 nci maddedeki hükümlerden herhangi birine aykırı davranması durumunda Kurum

tarafından uyarılır.

b) Uyarı tarihinden sonraki bir yıl içerisinde bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine aykırı

herhangi bir fiilinin tespiti hâlinde üç ay süreyle 7 nci madde de tanımlanan tanıtım faaliyetle-

rini yapamaz.

c) Üç ay süreyle 7 nci madde de tanımlanan tanıtım faaliyetlerinden men yaptırımının

uygulandığı tarihten sonraki bir yıl içerisinde 7 nci maddedeki hükümlerden herhangi birine

aykırı bir fiilinin tekrarı hâlinde ise bir yıl süreyle bilimsel toplantılara ve ürün tanıtım toplan-

tılarına katılamaz ve katkı sağlayamaz.

(5) Bu Yönetmeliğe aykırı davranan sağlık meslek mensupları hakkında ise bağlı ol-

dukları kurum veya meslek örgütü nezdinde disiplin işlemleri başlatılır.
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Kılavuz

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını göstermek amacıyla Kurumca ge-

rekli kılavuz/kılavuzlar yayımlanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri

Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyum ve geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ürün tanıtım temsilcileri 1/1/2019 tarihine kadar, Kurumca

verilen yeterlilik belgesini almak zorundadırlar. Bu tarihten önce yapılan sınav sonrasında ye-

terlilik belgesi almaya hak kazanan ve en az lise mezunu olanlara Kurum tarafından yeterlilik

belgesi düzenlenir. Ancak bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önceki beş yıl içerisinde fiilen

iki yıl ürün tanıtım temsilcisi olarak çalışmış olanlarda lise mezunu olma şartı aranmaz.

(2) Ruhsat/izin sahipleri, sözleşmeli firmalar aracılığı ile yürüttüğü tanıtım faaliyetle-

rine ilişkin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları sözleşmeleri, yürürlük

tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma ibraz eder.

(3) Kurum 1/1/2016 tarihine kadar “Numune Dağıtımı Yapılamayacak Olan İlaçlar”

listesini hazırlar ve Kurumun resmî internet sayfasında yayınlar. 

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası, 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının (e) bendi

ile yedinci fıkrası 1/1/2016 tarihinde,

b) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendi ile üçüncü fıkrasının (b) bendi

1/1/2019 tarihinde,

c) Diğer hükümleri ise yayımlandığı tarihte,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ (ÖZEAUM) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/11/2004 tarihli ve 25648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÖZEAUM) Yönetmeliğinin 5 inci

maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri arasından Fakülte Yö-

netim Kurulunca seçilecek bir üye,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ

İŞBİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Kamu-Üni-

versite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilatı, görevleri, faaliyetleri ve

yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin; kamu ve sanayi ve ilgili sivil toplum örgütleri ile yapacağı işbirliği çalışmalarına ilişkin

hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Çankırı Karatekin Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği

Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇNÜ-KÜSİM) Danışma Kurulunu,

b) Merkez: (ÇNÜ-KÜSİM) Çankırı Karatekin Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi

İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Çankırı Karatekin Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği

Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇNÜ-KÜSİM) Müdürünü,

ç) Rektör: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü’nü,

d) Rektörlük: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Senato: Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Çankırı Karatekin Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği

Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇNÜ-KÜSİM) Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; il, bölge, ulusal ve uluslararası düzeyde, kamu-üni-

versite-sanayi işbirliğini geliştirerek, öğretim elemanlarının akademik desteği ile sanayicilerin
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teknolojik ve katma değeri yüksek yeni veya ara ürünleri geliştirmelerine veya mevcut ürünlerin

kalitesini yükseltmelerine imkân sağlamak, Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği içinde iş

dünyasının ihtiyacı olan alanlarda nitelikli eleman yetiştirmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları ve görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:

a) İş dünyası ile işbirliği içinde, Üniversite eğitim-öğretim programlarının geliştirilme-

sine ve iş dünyasının ihtiyacı olan alanlarda yeni bölümler, programlar veya sertifika program-

ları açılmasına katkı sağlamak,

b) Üniversite öğrencilerini, çeşitli toplantılar ve sanayi ziyaretleri ile iş dünyası yetki-

lileri ile tanıştırmak, öğrencilerin çeşitli sanayi projelerinde görev alarak mezuniyet öncesi ken-

dilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak,

c) Üniversitenin lisansüstü öğrencilerinin tez konularının toplum, kamu ve iş dünyasının

ihtiyacına yönelik seçilmesine ve tez çalışmalarının sonuçlarının toplum yararına kullanılma-

sına veya teknolojik ürüne dönüştürülmesine aracılık etmek,

ç) Üniversite öğretim elemanlarının, kamu ve iş dünyasının yetkilileri ile işbirliği yap-

malarına imkân sağlayacak ortamlar oluşturmak ve iş dünyasının ihtiyacı olan alanlarda yeni

ürünler geliştirilmesine, mevcut ürünlerin kalitelerinin yükseltilmelerine yönelik ortak projeler

geliştirmek,

d) KOBİ’lere yeni ürün geliştirme, üretim, finansman, pazarlama, insan kaynaklarının

yönetimi, yönetim, organizasyon, mali müşavirlik ve benzeri alanlarda danışmanlık yapmak,

e) Sanayi kuruluşlarının problemlerine çözüm ortağı olmak, teknoloji yenileme ve ge-

liştirme süreçlerinde bilimsel destek sağlamak,

f) Sağlık, sanayi, tarım, ticaret, turizm alanlarında disiplinler arası temel ve uygulamalı

araştırmaların gerçekleştirildiği araştırma laboratuvarları ve birimleri oluşturmak, iş dünyası

ile ortak çalışmalar yürütmek,

g) Üniversite ile kamu ve sanayi sektöründe gerçekleştirilen üretim ve hizmeti daha

verimli hâle getirmek için Üniversite ve sektörden temsilcilerin katılımı ile proje ekipleri oluş-

turmak,

ğ) Üniversitede üretilen bilgiyi, teknolojiyi kamu ve iş dünyasındaki ilgili alanlara yön-

lendirmek,

h) Üniversitedeki birimler ile kamu-sanayi kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendir-

mek ve mevcut imkânların ortak kullanıma açılmasını sağlamak,

ı) İş dünyası ve kamunun talepleri doğrultusunda Üniversitenin ilgili birimleri ile iş-

birliği içinde kurslar, seminerler, paneller, konferanslar düzenlemek,

i) Fen, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında iş dünyası ile ortak araştırma

projeleri geliştirmek ve yürütmek,

j) İş dünyası temsilcilerinin deneyimlerini Üniversite öğrencileri ile paylaşmalarını sağ-

layacak toplantılar ve faaliyetler düzenlemek,
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k) Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlama, ve-

rimliliği arttırma, ürün kalitesini ve standardını yükseltme, üretim maliyetlerini düşürme, tek-

nolojik bilgiyi ticarileştirmeleri için ortak çalışmalar yapmak,

l) Kamu ve sanayinin beklentilerini karşılayacak hizmetlerin üretilmesi için, kamu, Avrupa

Birliği ve diğer proje fonlarından yararlanılmasına yönelik proje çalışmalarını desteklemek,

m) Üniversite öğretim üyelerinin danışmanlığında yürütülen yüksek lisans ve doktora

tez çalışmaları ve araştırmaların kamu ve sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde

işbirliği ortamını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Mü-

dürü aynı usullerle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim

elemanları arasından iki kişiyi Rektörün onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Mer-

kez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Merkez Mü-

dürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından birisini vekil bı-

rakır.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

ç) Üniversitenin tüm birimleri ile Merkezin faaliyet alanındaki koordinasyonu sağlamak,

d) Sektörde faaliyet gösteren firmalar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek

odaları ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği içinde koordinasyonu sağlamak,

e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak,

f) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ve Rektör ta-

rafından Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilecek iki kişi olmak

üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin

herhangi bir nedenle boşalması halinde aynı usullerle yeni üye eski üyenin kalan süresi kadar

görevlendirilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez

Müdürünün daveti üzerine yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu

ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılmaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma, uygulama, yayın ve bilimsel çalış-

malara katılmak için yapacakları mali taleplerini değerlendirmek,

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini Üniversitede görevli, alanla ilgili uzman öğre-

tim elemanları ile işbirliği içinde değerlendirip sonuçları teklifi sunan kurum ve kuruluşlara

sunmak,

ç) Merkezin ihtiyacı olan alanlarda çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

d) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili projelerde, kurs programlarında ilgili kamu ve

özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve kişilerle işbirliğini sağlamak,

e) Kamu, sanayi, ticaret ve hizmet sektörü tarafından önerilen konularda işbirliği tek-

liflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili kurul veya birimlerine iletmek,

teklifler uygun görüldüğü takdirde işbirliğinin usul ve esaslarını belirlemek ve uygulanmasını

sağlamak,

f) İhtiyaç hâlinde Çankırı Karatekin Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uy-

gulama ve Araştırma Merkezi (ÇNÜ-KÜSİM) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

g) Merkezin Rektörlüğe sunulacak olan yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma prog-

ramını görüşmek,

ğ) Merkezin idari, mali, proje dağıtımı ve proje kabulü gibi konularda teklifler hazırla-

masını sağlayıp bu teklifleri Üniversite Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak,

h) Üniversite öğrencilerini kamu, sanayi sektörüne hazırlamak amacı ile eğitim ve ser-

tifika programları, paneller ve toplantılar düzenleyerek girişimci olmalarına yardım etmek,

ı) Kamu ve sanayi sektörünün ihtiyacına yönelik olarak öğrencilerin uygulamalı eği-

timlerini en verimli şekilde yapabilecekleri kuruluşlarda staja gönderilmesi için sanayici ile

öğrenci arasında koordinasyonu sağlamak,

i) Öğretim elemanları ile kamu ve sanayi sektörü arasında mesleki alanlarda işbirliğini

sağlamak,

j) Üniversite öğrencilerinin, staj ve eğitim imkânlarını geliştirmek için ulusal veya ulus-

lararası destekli projelere katılımlarını teşvik etmek,

k) Eğitim ve bilgilendirme amaçlı kurs, seminer, konferans ve benzeri etkinlikleri dü-

zenlemek,
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l) Öğretim üyelerinin kamu, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin bilimsel ve ihtiyaç

hâlinde teknik sorunlarına çözüm üretmek için bilgi toplamalarına katkı sağlamak,

m) İl veya bölgede araştırma-geliştirme birimleri ve teknolojik birimlerin kurulması

için gerekli çalışmaları yürütmek,

n) Kamu ve sanayinin problemlerinin çözümüne yönelik araştırma projeleri için, proje

desteği sağlayan kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Kamu, Üniversite, Sanayi ve bunların oluşturduğu

sivil toplum örgütleri temsilcilerinden Merkez Müdürü’nün başkanlığında seçilecek en az 30

en fazla 40 kişiden oluşur. Danışma Kuruluna seçilecek üyeler Çankırı Karatekin Üniversitesi

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇNÜ-KÜSİM) Yönetim

Kurulunca belirlenir. Danışma Kurulu üyeleri bağlı bulundukları birimlerin üst yöneticilerinden

gerekli izinler alınarak Rektör tarafından 3 yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler

yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu üyeliğinden çeşitli nedenlerle ayrılan üyeler yerine

yeni üyeler seçilir. Danışma Kurulu, yılda en az iki defa toplanır. Kurul, çalışmalarına destek

sağlamak üzere değişik alanlarda en az 3 en fazla 7 kişiden oluşan komisyonlar kurabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet konularında Yönetim Kuruluna

danışmanlık yapar. Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna

gerekli tavsiyelerde bulunur; Merkez Müdürü tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca

onaylanmış yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, uygulama ve araştırma faaliyetlerini

değerlendirir; yapılmış ve yürütülmekte olan çalışmalar ve projeler hakkında görüş bildirir,

önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir. Üniversite ile kamu,

sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri arasında işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla

değerlendirmeler yapar, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek per-

sonel tarafından karşılanır.

Mali hususlar

MADDE 15 – (1) Merkezin gelir ve giderleri mevzuat çerçevesinde, Üniversite Genel

Sekreterlik veya Özel Kalem bütçelerinden karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Rumeli Üniversitesinden:
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesinin yönetimi,

işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesinin yönetimine, işleyi-

şine, idari ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali konulara ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek
163 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Dekan ve Enstitü Müdürü: Üniversitenin dekanları ile enstitü müdürlerini,
c) Genel Sekreter: Üniversitenin Genel Sekreterini,
ç) Kurucu Vakıf: Balcı Vakfını,
d) Mütevelli Heyet: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Üniversite Senatosunu,
g) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyet

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

sitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Mütevelli Heyet, vakıf yönetim organı tarafından, ilgili mev-
zuatta öngörülen şart ve niteliklere uygun olarak dört yıl süreyle seçilen en az yedi, en fazla
on altı kişiden oluşur. Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, başkanlığa ve başkan vekil-
liğine seçilemez ve kendisi ile ilgili konulardaki toplantılara katılamaz. Mütevelli Heyet top-
lantılarının raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

(2) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Mütevelli Heyet üyele-
rinden biri görevinden ayrıldığında, ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere yeni bir
üye seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Başkan ve üyeler ile bunların birinci derece
kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı ikiyi geçe-
mez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyet üyeliğine seçilemez.

(3) Seçilen Mütevelli Heyet üyeleri Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bildirilir. Müte-
velli Heyet üyeliği fahridir.

(4) Mütevelli Heyet; ilgili mevzuat hükümlerine göre yılda en az dört defa toplanır ve
kararlar alır.
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Mütevelli heyetin görevleri
MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır;
a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek,
b) Üniversitenin geliştirilmesi yönünde hedefleri belirlemek, gerekli yatırımları plan-

lamak ve uygulamak,
c) Üniversitenin verimli çalışabilmesini sağlamak amacıyla gerekli düzenleyici işlem-

lerin taslaklarını inceleyerek karara bağlamak,
ç) YÖK’ün onayıyla Üniversitenin Rektörünü seçmek ve bu Yönetmeliğe uygun olarak

atamasını yapmak,
d) Üniversitede akademik birimler kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına

ilişkin YÖK’e sunulacak Senato önerilerini inceleyerek karara bağlamak,
e) Üniversitede görevlendirilecek yönetici, öğretim elemanları ve diğer personelin söz-

leşmelerini yapmak, atamalarını, öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden
alınmalarını onaylamak,

f) Üniversite bütçesini kabul etmek ve uygulanmasını izlemek,
g) Üniversiteye ait menkul ve gayrimenkulleri denetlemek ve yönetmek,
ğ) Üniversitenin çeşitli organları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde son kararı

vermek,
h) Üniversite yetkili kurullarınca Üniversiteye alınması önerilecek öğrenci sayılarını

ve öğrenci kontenjanlarını belirleyerek YÖK’e sunmak,
ı) Üniversitenin yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğretim kurumları ile yapılacak ve

YÖK’ün onayına sunulacak işbirliği protokollerini değerlendirmek,
i) Öğrencilerden alınacak ücretleri ve ödeme şekillerini tespit etmek,
j) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Mütevelli Heyet, uygun gördüğü ölçü ve sürede, yetkilerinden bir kısmını Başkana,

Rektöre ve Üniversitenin diğer organlarına devredebilir.
(3) Mütevelli Heyet akademik çalışmaların en üst düzeyde yürütülmesi için gerekli ön-

lemleri alır. Akademik yönden en üst düzeydeki öğretim elemanlarının belirlenmesi, seçimi ve
atanması; Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarında aranan niteliklere ek
olarak, Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilecek diğer şartlara göre yapılır.

Başkan, başkan vekili ve görevleri
MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri, kendi içinden en fazla dört yıl için bir başkan

ve başkan vekili seçer. Süresi dolan başkan ve başkan vekili yeniden seçilebilir.
(2) Başkan; Mütevelli Heyetini temsil eder. Üniversitenin harcama yetkilisi olup, Mü-

tevelli Heyetin kendisine verdiği yetkileri kullanır, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hü-
kümleriyle verilen görevleri yürütür.

(3) Başkanın yokluğunda yerine başkan vekili vekâlet eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Organlar, Genel Sekreter ve Görevleri, Öğretim Elemanları

Senato ve görevleri
MADDE 8 – (1) Senato; Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar, Rek-

törlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri ile her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için
seçilen birer öğretim üyesinden oluşur.

(2) Senatonun görevleri; Üniversitenin akademik faaliyetleri ile ilgili konularda karar
vermek, Mütevelli Heyet tarafından getirilen konularda görüş bildirmek, bir sınava bağlı ol-
mayan fahrî akademik unvanlarla ilgili önerilerini Mütevelli Heyetinin onayına sunmak ve ve-
rilen diğer görevleri yapmak, 2547 sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmektir.
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(3) Senato biri öğretim yılı başında, biri öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda en az
iki defa olağan olarak toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü de top-
lantıya çağırabilir. Senatonun raportörü Genel Sekreteridir.

Üniversite yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlar, Rek-

törlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri ve Senato tarafından, Üniversite birimlerini tem-
sil edecek şekilde dört yıl için seçilen üç profesörden oluşur.

(2) Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri; Üniversite yönetimiyle ilgili Rektörün
getireceği konularda karar almak ve önerilerde bulunmak, fakülte, enstitü, yüksekokul ve diğer
akademik birimlerin yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin ka-
rara bağlamak ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Rektör ve görevleri
MADDE 10 – (1) Rektör; Üniversite içinden veya dışından, YÖK’ün olumlu görüşü

alındıktan sonra, Mütevelli Heyet tarafından dört yıl için atanır. Süresi dolan Rektör, aynı usulle
yeniden atanabilir. Mütevelli Heyet, yeni Rektör seçilinceye kadar eski Rektörün görevine de-
vam etmesine veya görevin vekâleten yürütülmesine karar verir. Görevin vekâleten yürütülmesi
durumunda Rektörlüğe vekâlet edecek kişi ile ilgili YÖK’ün olumlu görüşü alınır. Vekâlet sü-
resi altı aydan fazla olmaz.

(2) Rektör; ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından verilen görev-
leri yapar ve yetkileri kullanır. Rektör; Üniversitenin öngörülen sürede öğretime açılması, plan-
lanmış eğitim faaliyetlerinin en üst düzeyde yürütülmesi, ileriye dönük gelişmelerin sağlanması,
eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılması konularında Mütevelli Heyete karşı sorumludur ve
Mütevelli Heyet tarafından belirlenen stratejilerin ve alınan kararların uygulanmasını sağla-
makla görevlidir.

(3) Rektöre, Mütevelli Heyetin onayı ile harcama yetkisi verilebilir. Rektör, bu yetkisini
kullanır veya bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde dekan veya enstitü müdürlerine devredebilir.

(4) Rektör, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.
Rektör yardımcıları ve görevleri
MADDE 11 – (1) Rektöre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı

profesörleri arasından en çok üç kişi rektör yardımcısı olarak, Rektörün önerisi üzerine Müte-
velli Heyet tarafından atanır. Rektör yardımcıları aynı usulle değiştirilebilir. Rektörün görevi
sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Rektör, görevi başında olmadığı zaman
yardımcılarından birisini vekil olarak bırakır.

(2) Rektör yardımcıları, Rektörün kendilerine verdiği görevleri yürütür.
Dekanlar ve enstitü müdürleri
MADDE 12 – (1) Dekanlar; Rektörün önerisi üzerine YÖK’ün olumlu görüşü alınarak

Mütevelli Heyeti tarafından atanır.
(2) Rektöre bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli

Heyet tarafından atanır. Fakülteye bağlı enstitü müdürleri ise bağlı olduğu dekanın önerisi ile
Rektör tarafından atanır.

(3) Dekanların ve enstitü müdürlerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan dekan
ve enstitü müdürleri aynı usulle yeniden atanabilir.

(4) Dekanlar ve enstitü müdürleri, birimlerinin temsilcileridir ve birimlerinin öğretim
kapasitesinin rasyonel bir biçimde kullanılması ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, bilimsel
araştırma faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve öğrencilere gerekli hizmetlerin
sağlanmasından Rektöre karşı sorumludur.
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(5) Dekanlar ve enstitü müdürleri, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen
görevleri yapar.

Genel sekreter
MADDE 13 – (1) Genel Sekreter; Üniversite idari teşkilatının başıdır ve Üniversitenin

tüm idari işlerinden sorumludur. Genel Sekreterin atanması ve görevden alınması Rektörün
önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile olur.

(2) Genel Sekreter, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.
Öğretim elemanları
MADDE 14 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar

ve öğretim yardımcılarından oluşur.
(2) Öğretim üyeleri; bütün çalışmalarını Üniversiteye veren tam zamanlı profesör, do-

çent ve yardımcı doçentlerdir.
(3) Öğretim elemanlarının atanmaları ve terfilerinde, Devlet yükseköğretim kurumla-

rındaki öğretim elemanlarının atanmalarında aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar Senato
tarafından belirlenir.

(4) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri
yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri
MADDE 15 – (1) Üniversitenin eğitim ve araştırma projelerinin bulunması, seçilmesi,

öğretim elemanlarının danışmanlık yapmaları, proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edi-
lecek gelirler ve telif haklarından öğretim elemanlarının yararlandırılmaları konusunda uygu-
lanacak esaslar Senato tarafından belirlenir ve Rektör tarafından Mütevelli Heyetin onayına
sunulur.

Gelir kaynakları
MADDE 16 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Öğrencilerden alınacak ücretler.
b) Üniversitenin yatırım ve işletmelerinden elde edilecek gelirler.
c) Araştırma-geliştirme ve danışmanlık projelerinden elde edilecek gelirler.
ç) Üniversite dışına verilecek danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler.
d) Devlet bütçesi, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve Kurucu Vakıfça yapılacak yar-

dımlar.
e) Bağışlar, vasiyetler, kira ve diğer gelirler.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Ku-
rumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Senato kararları
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli

Heyet Başkanı yürütür.
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-
rütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-
öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Anabilim dalı/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde tanımlanan ve enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan akademik bi-
rimleri,

c) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalının, lisans-
üstü düzeyde ders veren ve/veya tez/eser çalışması yöneten, tam zamanlı öğretim üyeleri ve
doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

d) AKTS/ECTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre, yıllık akademik çalışma
içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren AKTS/ECTS kredisini,

e) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye, tezsiz yüksek lisans programlarında ders se-
çiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde rehberlik etmek üzere, enstitü yönetim kurulu
tarafından atanan öğretim üyesini veya sanatta yeterlik/doktora derecesine sahip öğretim gö-
revlisini,

f) Doktora tezi izleme komitesi: Fen bilimleri ve sosyal bilimler enstitülerine bağlı bilim
dallarında doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek
ve yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden
oluşan komiteyi,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya
incelenen bilimsel bir konunun dönem projesi hazırlama yönergesine uygun olarak hazırlanan,
bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş projesini,

ğ) Enstitü: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler
ve Güzel Sanatlar Enstitülerini,

h) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü
kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim
ve anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) GRE: Uluslararası bir sınav olan Graduate Record Examinations sınavını,
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j) GMAT: Uluslararası bir sınav olan Graduate Management Admission Test sınavını,
k) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği

gereği, enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini veya doktora/sanatta yeterlik dere-
cesine sahip öğretim görevlisini,

l) Kredi: Bir kredi, bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresince devam eden, haftada bir saatlik
teorik ders veya iki saatlik uygulama karşılığını,

m) Lisansüstü eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta ye-
terlik programlarından oluşan eğitimi,

n) Müdür: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,
o) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek li-

sans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,
ö) Program: Anabilim/anasanat dallarına bağlı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin

Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğine göre açılan lisansüstü eğitim-öğretim veren programları,
p) Program koordinatörü: Anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-

netim kurulu kararı ile atanan, anabilim/anasanat dalı altındaki lisansüstü eğitim programı
koordinatörünü,

r) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,
s) Sanatta yeterlik eser metni: Güzel sanatlar enstitüsü sanatta yeterlik programı öğren-

cilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine sanatta yeterlik eser çalışmasına bağlı, tez/eser metni ha-
zırlama yönergesine uygun olarak hazırlayacakları metni,

ş) Sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi: Güzel sanatlar enstitüsüne bağlı
anasanat dallarında sanatta yeterlik öğrencisinin tez/eser çalışmasını değerlendirmek, çalış-
malarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen, biri danışmanı olmak üzere en
az üç öğretim üyesi ve/veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlisinden
oluşan komiteyi,

t) Seminer: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, tez çalış-
malarına hazırlık olmak üzere öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel/sanatsal bir
konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden
oluşan dersini,

u) Seçmeli ders: İlgili anabilim/anasanat dalında koşulları programlarca belirlenen,
eğitim-öğretimi yapılan alanı ilgilendiren, alana özel ve alana yardımcı genel kültür nitelikli
seçmeli dersleri,

ü) Senato: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,
v) Tez/eser danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrenciye, tezli yüksek lisans/doktora/sanatta

yeterlik programlarında ders ve tez döneminde rehberlik etmek üzere, enstitü yönetim kurulu
tarafından atanan öğretim üyesini veya sanatta yeterlik/doktora derecesine sahip öğretim gö-
revlisini,

y) Tez: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik, tez/eser
metni hazırlama yönergesine uygun olarak hazırlanan bilimsel/sanatsal çalışmayı,

z) Uzmanlık alan dersi: Tez/eser çalışması yaptıran öğretim elemanlarının yürüttüğü
tez/eser çalışmaları alanında açılan dersi,

aa) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,
bb) Yarıyıl: Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç en az

yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri, her akademik yıl, Senato tarafın-
dan belirlenen güz ve bahar dönemlerindeki eğitim ve öğretim sürelerini,

cc) Yabancı dil sınavı: Merkezi yabancı dil sınavını veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

çç) Yeterlik sınavı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin bilimsel/sanatsal düşünme,
bilimsel/sanatsal yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini de-
ğerlendirmeye yönelik sınavı,
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dd) Yüksek lisans/ Sanatta yeterlik eser çalışması: Güzel sanatlar enstitüsü sanatta ye-
terlik programı öğrencilerinin sanatta yeterlik tezi yerine, yüksek lisans öğrencilerinin yüksek
lisans tezi yerine hazırlayacakları ya da yapacakları sanatsal çalışmayı,

ee) Yüksek lisans eser metni: Güzel sanatlar enstitüsüne bağlı, anasanat dallarında yük-
sek lisans yapan öğrencilerin, yüksek lisans tezi yerine yüksek lisans eser çalışmasına bağlı,
tez/eser metni hazırlama yönergesine uygun olarak hazırlayacakları metni,

ff) Zorunlu ders: İlgili anabilim/anasanat dalında koşulları programlarca belirlenen,
eğitim-öğretimi yapılan alanı tanımlayan ve programdan mezun olabilme ön koşulunu oluştu-
ran, alınması zorunlu dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar ve Başvuru-Öğrenci Kabulü

Öğrenci kabulü
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans

diplomasına sahip olmaları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi
olarak yapılan ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 standart puan ve ens-
titünün yapacağı branş sınavından en az 65 puan almaları gerekir. Sıralama notu, branş sınavı-
nın %50’si ve ALES puanının % 50’si toplanarak bulunur. Sıralama notları arasında eşitlik ol-
ması halinde, lisans öğrenimi sırasında alınan notların ortalaması daha yüksek olan aday üst
sırada yer alır. Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvar programlarına öğrenci kabulünde
ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, yabancı
dil bilgi düzeyine ilişkin esaslar enstitünün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Doktora programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans veya tezli yüksek
lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans diploması ile başvuran adayların ALES’ten
başvurdukları programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları ve enstitünün yapacağı
branş sınavından da en az 75 puan almaları gerekir. Lisans diploması ile başvuran adayların
ise ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 80 standart puana sahip olmaları,
lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ens-
titünün yapacağı branş sınavından da en az 75 puan almaları gerekir.

(3) Sıralama notu, branş sınavının %50’si ve ALES puanının % 50’si toplanarak bulu-
nur. Adayların sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, yüksek lisansı olan adaya öncelik
verilir. Yüksek lisans diploması olan adaylar arasında eşitlik olması durumunda yüksek lisans
not ortalaması daha yüksek olan aday; yüksek lisans derecesi olmayan adaylar arasında ise li-
sans notları ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer alır. Konservatuvar programlarına
öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde; adayların ana dilleri dışında İngilizce,
Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden
birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almaları gerekir.

(5) Sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans veya tezli
yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans diploması ile başvuran adayların ens-
titünün yapacağı branş sınavından da en az 75 puan almaları gerekir. Lisans diploması ile başvuran
adayların ise lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan
olması ve enstitünün yapacağı branş sınavından da en az 75 puan almaları gerekir.

(6) Adayların sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, yüksek lisansı olan adaya
öncelik verilir. Yüksek lisans diploması olan adaylar arasında eşitlik olması durumunda, yüksek
lisans notları ortalaması daha yüksek olan aday; yüksek lisans derecesi olmayan adaylarda ise,
lisans notları ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer alır. Güzel sanatlar fakültesi ve
konservatuar programlarına alınacak sanatta yeterlik öğrencileri için ALES sınavına girmiş ol-
ma koşulu aranmaz.
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(7) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde; adayların ana dilleri dışında İngi-
lizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dille-
rinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşde-
ğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almaları ge-
rekir.

(8) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına, Üniversitelerarası Kurul
kararı ile belirlenen lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. Ancak
Senato tarafından belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verilebilir.

(9) Öğrenimlerini yurt dışında yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile ya-
bancı uyruklu adayların lisansüstü programlarına kabul edilebilmeleri için ön koşul olarak dip-
loma denklik belgesi getirmeleri gerekir.

(10) Devlet bursluları dışında, kendi imkânları ile enstitülerde lisansüstü öğrenim gör-
mek için gelen yabancı uyrukluların kabulüne ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(11) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, gerekli başvuru belgeleri, son baş-
vuru tarihleri ve bu konuya ilişkin diğer usul ve esaslar enstitünün teklifi ile Senato tarafından
belirlenir ve her yarıyıl başında öğrenci almak üzere ilan edilir.

(12) Başvurularda istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak
işlem yapılır.

(13) Üniversitenin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve/veya diğer uluslararası
kuruluşlarla işbirliği yaparak yürüteceği, uluslararası ortak lisansüstü eğitim-öğretim program-
larına öğrenci kabulünde; 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak
Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Avrupa Bir-
liği eğitim programları çerçevesinde bir yükseköğretim kurumu veya uluslararası kuruluşlarla
yapılacak öğrenci değişimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel/Sanatsal hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarında, ilgili enstitü

anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bilimsel/sanatsal hazırlık
programı uygulanabilir. Bilimsel/sanatsal hazırlık programına öğrenci olarak kabul edilecek
adaylar şunlardır:

a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora programın-
dan farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları.

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışın-
daki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora ve sanatta yeterlik adayları.

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik progra-
mından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler, öğrencinin lisansüstü
programını tamamlamak için gerekli görülen derslerinin yerine geçemez. Ancak, bilimsel/sanatsal
hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel/sanatsal hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü prog-
rama yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programlarında derslere devam, ders sınavları, ders notları
ve derslerden başarılı sayılma koşulları hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır.
Bilimsel/sanatsal hazırlık programı süresi, dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bilimsel/sanatsal
hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora ve
sanatta yeterlik programı sürelerine dahil edilmez.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Özel öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Enstitü içindeki bir başka lisansüstü programda veya bir başka yük-

seköğretim kurumunun aynı veya farklı bir lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarıyla
tamamlamış öğrenciler arasından, anabilim/anasanat dalı ve enstitü yönetim kurulunun önere-
ceği ve Senatonun kabul edeceği kontenjana göre, lisansüstü programlara bilim/sanat giriş sı-
navı yapılarak yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Bu öğrencilerden geldikleri öğretim
kurumunda yabancı dil sınavına girmemiş olanların, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer
alan yabancı dil sınavına girmeleri gerekir. Adayların yatay geçiş için başvurabilmeleri için;
lisansüstü öğrenimlerinden aldıkları notların ortalamasının 100 tam not üzerinden yüksek li-
sansta en az 75, doktorada ve sanatta yeterlikte ise en az 85 olması gerekir.

(2) Öğrencinin Üniversitedeki veya diğer bir yüksek öğretim kurumundaki yüksek li-
sans veya doktora/sanatta yeterlik programında başarılı olduğu derslerin yatay geçiş yapacağı
programdaki derslere eşdeğerliği ve yarıyıl bazındaki öğrenim süresi anabilim/anasanat dalı
başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Doktora ve sanatta ye-
terlik programına yatay geçiş yapan öğrenci, yeterlik sınavına Üniversitede geçiş yaptığı prog-
ramda girer.

(3) Başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, geldikleri
öğretim kurumundan alınan öğrenim belgesi ve ders içeriklerini gösteren belgeleri, Üniversi-
teye vermeleri gerekir. Bu öğrencilerin daha önce devam etmiş oldukları yüksek öğretim ku-
rumunda aldıkları derslerden muaf olup olmayacakları, muaf olmaları durumunda ise aldıkları
notlar ve kredilerin ne şekilde kabul edileceği, ilgili anabilim/anasanat dalı görüşü alınarak
enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişlere ilişkin esaslar Se-
nato tarafından belirlenir.

(5) Yatay geçiş kontenjanları lisansüstü kontenjanlarla birlikte ilan edilir.
Lisansüstü programlara kayıtla ilgili esaslar
MADDE 8 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen adaylar, enstitü

tarafından belirlenen süre içinde, enstitü tarafından teklif edilen ve Senato tarafından belirlenen
belgeler ile kayıtlarını yaptırır.

(2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanan örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Sahte veya eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan
anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz ko-
nusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen belgelerin diploma dahil tümü
iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

(3) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için:
a) Yüksek lisans programlarına kabul edilenlerin lisans diplomasına, doktora/sanatta

yeterlik programlarına kabul edilen yüksek lisans mezunlarının yüksek lisans diplomasına, li-
sans programlarından doğrudan doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilenlerin ise li-
sans diplomasına sahip olması gerekir.

b) Üniversitenin yetkili kurulları tarafından öngörülüp ilan edilen diğer şartların yerine
getirilmesi gerekir.

(4) Yükümlülüklerini akademik takvimde belirtilen tarihe kadar yerine getiren öğren-
ciler akademik döneme kayıt yaptırabilir. Akademik döneme kaydın tamamlanması için öğ-
rencinin seçtiği ders programını program sorumlusuna ve anabilim/anasanat dalı başkanına
onaylattıktan sonra enstitüye teslim etmesi gerekir.
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Dersler, değerlendirme ve notlar
MADDE 9 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir

dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin ya-
rısının toplamıdır. Yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş
yükünü gösteren AKTS kredileri, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
kurulunun onayı ile belirlenir.

(2) Dersi veren öğretim üyesi/görevlisi, ders süresince öğrencilerin edindikleri birikimi,
yarıyıl içi ve/veya yarıyıl sonu yapılacak ödevler, sınavlar, sunumlar aracılığıyla değerlendirir.
Sınavlara ilişkin usul ve diğer bilgiler dersi veren öğretim üyesi/görevlisi tarafından belirlenir
ve öğrencilere duyurulur. Derslerin % 30’undan fazlasına katılmayan öğrenciler devam yü-
kümlülüklerini yerine getirmemiş sayılırlar.

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

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

(5) Alınması gereken zorunlu dersler, ders programlarında belirtilerek, her dönem ba-
şında programlar tarafından bildirilir.

(6) Öğrenciye lisansüstü programında aldığı her ders için, dersi yürüten öğretim
üyesi/görevlisi tarafından aşağıdaki başarı notlarından biri verilir:

a) Bir dersten başarılı sayılmak için, yarıyıl sonu başarı notu olarak yüksek lisans öğ-
rencisinin en az (C) harf notunu, doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise en az (B) harf notunu
almış olması gerekir.

b) Doktora/sanatta yeterlik programlarında ilgili dersten başarısız olan öğrenciye bü-
tünleme hakkı tanınır. Teori+Uygulama olan derslerde bütünleme hakkı tanınıp, tanınmayaca-
ğına ilgili dersin öğretim elemanı tarafından karar verilir.

c) Yüksek lisans programlarında ilgili dersten başarısız olan öğrenciye bütünleme hakkı
tanınır. Teori+Uygulama olan derslerde bütünleme hakkı tanınıp, tanınmayacağına ilgili dersin
öğretim elemanı tarafından karar verilir.

ç) Seminer dersi ve tez çalışmasının değerlendirilmesi başarılı (P) veya başarısız (F)
şeklinde yapılır.

d) Tez aşamasındaki tezli yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencileri için da-
nışmanları tarafından uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersleri kredisizdir. Bu
derslerin açılması ve yürütülmesi ile ilgili hususlar enstitü kurulu ve Senatoca belirlenir.

Puanlar Harf Notu Harf Notu Katsayısı
90–100 A 4.00
80–89 B 3.50
70–79 C 3.00
60–69 D 2.50
50–59 E 2.00
0–49 0.00
(7) Öğrencinin notuyla ilgili maddi bir hata yapılması durumunda, öğrenci, başarı no-

tunun ilanından itibaren en geç yedi gün içinde bir dilekçe ile ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığına itiraz edebilir. İtiraz edilen dersin öğretim üyesi/görevlisi, öğrencinin başarı notuna
etkisi olan bütün çalışmaları tekrar inceleyerek en geç bir hafta içerisinde değerlendirir ve so-
nucu, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına, öğrenciye iletmek üzere bildirir.
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(8) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin kredisi ile başarı notu katsa-
yısının çarpımı sonucunda bulunur. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı tüm derslerin ağırlıklı pu-
anlarının toplamı tüm derslerin kredi toplamına bölünerek yarıyıl akademik başarı not ortala-
ması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.

(9) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının
hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren al-
mış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

Ders tekrarlama
MADDDE 10 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu derslerin tüm koşullarını

yerine getirerek tekrarlar.
(2) Seçmeli derslerden başarılı olamayan öğrenciler, aynı dersleri tekrar alabilecekleri

gibi bunların yerine danışman onayıyla bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli dersleri,
derslerin tüm koşullarını yerine getirerek alabilirler.

(3) Öğrenciler (C) ve (B) notu almış oldukları dersleri de danışmanlarının onayıyla tek-
rarlayabilir.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen azami sürelerde diploma alamayan öğrencilerin, program
değişikliği veya ismi değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi durumunda kayıtlı bu-
lundukları programın mevcut mezuniyet kredisini sağlayacak şekilde, daha önce başarılı ol-
dukları derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından
belirlenir ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(5) Başarıyla tamamlanan derslerin alınmasının üzerinden yüksek lisans için sekiz, dok-
tora için on dört yarıyıl geçmesi durumunda bu derslerden hangilerini yeniden almaları gerek-
tiğine öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı ve ilgili enstitü yönetim kurulu karar
verir.

Sınavlara katılmama
MADDE 11 – (1) Yarıyıl sonu sınavlarından birine veya birkaçına hastalık veya başka

bir nedenle katılamayacak durumda olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, yönetim kuru-
lunda görüşülmek üzere raporları veya belgeleri ile ilgili enstitü müdürlüğüne başvuru yapmak
zorundadır.

(2) Mazeretler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yönetim kurulunda incelenir ve
karara bağlanır.

Kayıt dondurma
MADDE 12 – (1) Öğrencilere, öğrenimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs,

staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması ile haklı ve geçerli kabul edilecek diğer
nedenlerle ilgili Yönetim Kurulunun kararı ile izin verilebilir. Azami izin süreleri; bilimsel/sa-
natsal hazırlıkta ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sa-
natta yeterlikte dört yarıyıldır. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bu hallerin
süresi kadardır.

(2) İzinden yararlanan öğrencinin kaydı dondurularak, öğrencilik hakları saklı tutulur.
İzin süresi öğretim süresinden sayılmaz.

(3) Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için; sağlık raporu ile belgelenmiş sağlık ne-
denleri, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörül-
meyen nedenler dışında, yarıyıl başından itibaren en geç 30 gün içinde ilgili enstitü müdürlü-
ğüne başvurması gerekir.

(4) Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş sağlık nedenleri, doğal afetler, tutukluluk, mah-
kûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülmeyen haller dışında geçmişe dönük ola-
rak izin verilmez.

(5) İki yarıyıl izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek
isteyenlerin bağlı bulundukları enstitüye yazılı olarak başvurmaları gerekir.
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İzinli ayrılma
MADDE 13 – (1) Öğretim yılı içinde; belirli bir süre spor, sergi, konser, sempozyum,

konferans, festival gibi Üniversite dışı etkinliklere katılmak üzere ilgili yönetim kurulu kara-
rıyla izin verilen ve bu etkinliklere katıldıklarını belgeleyen öğrencilerin devamları, izin süresi
öğrenim süresinden düşüldükten sonra kalan süre üzerinden değerlendirilir, sınav ve benzeri
hakları saklı tutulur.

(2) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazandıkları halde özel izinli olarak Üniversite
dışındaki bir etkinliğe katıldıkları için yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilerin mazeret-
lerinin ilgili yönetim kurulunca kabulü durumunda, bu öğrencilerin sınav ve benzeri hakları
kullanma zamanı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşüyle ilgili yönetim kurulunca
belirlenir.

Yüksek lisans programı
MADDE 14 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Yüksek lisans programının yürütüleceği anabilim/anasanat dalları ve Senato tara-
fından belirlenir.

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin sanatsal/bilimsel

araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını
sağlamaktır. Bir sanat alanında yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenciler, ders, seminer ve uy-
gulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması ya da yüksek lisans tezi yerine geçebilecek
özgün bir eser çalışması ve bu çalışmaya bağlı kalarak eser metni hazırlar.

(2) Bu program, toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders,
bir seminer dersi ve tez/eser-metin çalışmasından oluşur. Onbeş kredilik dersin program ders-
lerinden alınmış olması gerekir. Programda yeterli sayıda ders olmadığı takdirde enstitü yöne-
tim kurulu kararıyla bağlı bulunulan anabilim/anasanat dalından ders alınabilir. Seminer dersi
ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç
üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı entegre yüksek lisans programları
şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları hakkında, Yükseköğ-
retim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim
ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Süre
MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

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

Tez danışmanı atanması
MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç üçüncü yarıyılın başına kadar
ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez da-
nışmanı atanır.

(2) Tez danışmanı, tez konusunun özelliği göz önünde tutularak, programın bağlı olduğu
enstitüde görevli, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından en geç üçüncü yarıyılın ba-
şına kadar seçilir. Ancak, zorunlu durumlarda, Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı anasanat dalları
için anasanat dalı önerisi, enstitü yönetim kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile
sanatta yeterlik/doktora derecesi bulunan kadrolu öğretim görevlileri arasından da görevlen-
dirme yapılabilir. Danışmanların görev ve sorumlulukları yönergeyle düzenlenir.

Yüksek lisans tezinin/çalışmasının sonuçlanması
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, elde ettiği sonuçları ve

tamamladığı çalışmasını ilgili enstitü için hazırlanan Senato tarafından kabul edilen esaslara
uygun biçimde yazmak, tez/eser-eser metin çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zo-
rundadır. Savunma sınavı, adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gü-
cünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez savunması herkese açık olup, yalnız jüri üyeleri soru sora-
bilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri; öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka
bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Ancak, zo-
runlu durumlarda, anasanat dalları için sanatta yeterlik/doktora derecesi bulunan kadrolu öğ-
retim görevlileri arasından da görevlendirme yapılabilir. Jürinin üç üyeden oluşması durumunda
ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tez çalışması hakkında
düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tez çalışmasını aynı jüri
önünde yeniden savunur. Tez çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen
öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talep etmesi ve aynı programın tezsiz
yüksek lisansı bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje ya-
zımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans dip-
loması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğren-
ciler ilgili döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine de-
vam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, öğrencilerin, tez ile ilgili şartları yerine getirmek
ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğren-
cilik statüleri devam eder.
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Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 19 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin/eser metninin ciltlenmiş iki kopyası, tüm tezin pdf dosyası ve tezin Türkçe
ve İngilizce özetinin word dosyasını içeren bir CD ve tez veri giriş formunu tez sınavına giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi/eser metni şekil yönünden
uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin başarmış olduğu enstitü anabi-
lim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program, toplam otuz
krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Yirmibir
kredinin program derslerinden alınması gerekir. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem pro-
jesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Rapor, Senato
tarafından kabul edilen dönem projesi hazırlama yönergesine uygun olarak hazırlanır. Tezsiz
yüksek lisans programının sonunda, esasları Senato tarafından belirlenen yeterlik sınavı yapı-
labilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütüle-
bilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Danışman atanması
MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak enstitüde görevli, Üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinden birini en geç birinci ya-
rıyılın sonuna kadar belirler. Ancak, zorunlu durumlarda, güzel sanatlar enstitüsüne bağlı ana-
sanat dalları için anasanat dalı önerisi, enstitü yönetim kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunun
onayı ile sanatta yeterlik/doktora derecesi bulunan kadrolu öğretim görevlileri arasından da
görevlendirme yapılabilir. Danışmanların görev ve sorumlulukları yönergeyle düzenlenir.

Süre
MADDE 22 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Ancak daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci için bu süre en az üç yarıyıldır.
(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 payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, öğrencinin, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere ta-
nınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 23 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin başarmış olduğu enstitü ana-

bilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
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(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 24 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. 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) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmibir

krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalış-
masından oluşur. Onbeş kredilik dersin program derslerinden alınmış olması gerekir. Programda
yeterli sayıda ders olmadığı takdirde enstitü yönetim kurulu kararıyla bağlı bulunulan anabilim
dalından ders alınabilir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kre-
dilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne-
tim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçile-
bilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de

düzenlenebilir. Bu programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil
Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönet-
melik hükümlerine göre yürütülür.

Süre
MADDE 25 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.
Ancak daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci için bu süre en az altı yarıyıl, yüksek li-
sans derecesi olmayan bir öğrenci için ise sekiz yarıyıldır.

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

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

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

Tez danışmanı atanması
MADDE 26 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanı ve

danışmanın belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yö-
netim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı öğrencinin programı içinde birinci yarıyılın
başından itibaren atanabilir. Ancak tez danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atan-
ması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durum-
larda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanı; Fen bilimleri enstitüsüne bağlı programlarda, enstitüde görevli, Üni-
versitenin doktora derecesine sahip kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Danışmanların
görev ve sorumlulukları yönergeyle düzenlenir.

(3) Tez danışmanı; Sosyal bilimler enstitüsüne bağlı programlarda, enstitüde görevli,
doktora ya da sanatta yeterlik derecesine sahip, kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Da-
nışmanların görev ve sorumlulukları yönergeyle düzenlenir.

Yeterlik sınavı
MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır.

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü
yönetim kurulu tarafından üç yıl süre ile atanan beş asil, bir yedek üyeden oluşan doktora ye-
terlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırla-
mak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurar.

(4) Yeterlik sınav jürileri, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş
öğretim üyesinden oluşur.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğren-
cinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim
dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
(7) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-

mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

(8) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-
renci, yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin geçmek istediği yüksek lisans progra-
mının gerekli şartlarını sağlamış olması gerekir. Öğrencinin devam etmiş olduğu derslerden
muaf olup olmayacağı, muaf olması durumunda ise aldığı notlar ve kredilerin ne şekilde kabul
edileceği ilgili anabilim dalı görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(9) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci takip eden iki akademik yarıyıl için-
de teze kayıt yaptırıp tez izleme jürisine girmediği takdirde, yeterlik sınavını tekrarlar.

(10) Tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmalarına iki akademik yarıyıl içinde baş-
lamayan öğrencilerden yeniden tez önerisi vermesi istenebilir.
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Tez izleme komitesi
MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu 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 dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 29 – (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. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Savunmayı değerlendiren tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez çalışması
önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı baş-
kanlığınca tez çalışması önerisini izleyen üç gün 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.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak–haziran ve temmuz–
aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti
ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite
tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 30 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü

için hazırlanan Senato tarafından kabul edilen esaslara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez sınavı jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere, danışman
dâhil, toplam beş üyeden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı herkese açık olup, yalnız jüri üyeleri
soru sorabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlı-
ğınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında dü-
zeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde ye-
niden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye
yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olanlardan,
tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde ve aynı programın tezsiz yüksek lisansı bu-
lunması halinde, 25 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.

(5) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama
gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü
müdürlüğüne bildirirler.
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(6) Doktora tezinde adayın 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde
tanımlanan;

a) Araştırma yaptığı konuda bilime yenilik getirmesi,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulaması
koşullarından en az birisini yerine getirmiş olmasının sınanması esastır.
(7) Fen bilimleri enstitüsüne bağlı programlarda, doktora tezini tamamlayan öğrenci

tezini teslim ederken, doktora tezinden hazırlanmış Türkçe bir makaleyi de tezi ile birlikte su-
nar. Makalenin yazılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hususlara ilişkin esaslar ayrı bir yönerge
ile belirlenir.

Doktora diploması
MADDE 31 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin ciltlenmiş iki kopyası, tüm tezin pdf dosyası ve tezin Türkçe ve İngilizce öze-
tinin word dosyasını içeren bir CD ve tez veri giriş formunu tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora
diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin başarmış olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam
MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını,

müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim
programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun
önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez/eser çalışması
önerisi, sanatta yeterlik tez/eser çalışması ve savunma sınavından oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi
bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. On beş kredilik dersin program dersle-
rinden alınmış olması gerekir. Programda yeterli sayıda ders olmadığı takdirde enstitü yönetim
kurulu kararıyla bağlı bulunulan anasanat dalından ders alınabilir. Lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört adet ders ve uygulamalar ile tez veya
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(4) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(5) Sanatta yeterlik öğrencisinin alacağı lisans dersleri, sanatta yeterlik ders yüküne ve
kredisine sayılmaz.

(6) Sanatta yeterlik programları, yurtiçi ve yurtdışı entegre programlar şeklinde de dü-
zenlenebilir. Bu programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yük-
seköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre yürütülür.

Süre
MADDE 33 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.
Ancak, daha kısa sürede mezun olabilecek öğrenci için bu süre en az beş yarıyıl, yüksek lisans
derecesi olmayan bir öğrenci için ise yedi yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için altı yarıyıldır.
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(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bu-
lunan ve sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi kabul edilen, ancak sanatta yeterlik tez/eser
çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş
olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye
ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile sanatta
yeterlik tez/eser çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere
yeni süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile sanatta yeterlik
tez/eser çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen
koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile
öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile
tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-
tüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tez/eser
çalışmasında başarılı olamayan öğrencilerin talepleri ve aynı programın tezsiz yüksek lisansı
bulunması halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez/Eser danışmanı atanması
MADDE 34 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama

seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini Ens-
titü’ye önerir. Tez/Eser danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez/Eser
danışmanı öğrencinin programı içinde birinci yarıyılın başından itibaren atanabilir. Ancak
tez/eser danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez/Eser ça-
lışmasının niteliğinin birden fazla tez/eser danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez/eser
danışmanı atanabilir.

(2) Tez/Eser danışmanı, güzel sanatlar enstitüsünde görevli, Üniversitenin kadrolu öğ-
retim üyeleri arasından seçilir. Ancak, zorunlu durumlarda, güzel sanatlar enstitüsüne bağlı
anasanat dalları için anasanat dalı önerisi, enstitü yönetim kurulu ve Üniversite Yönetim Ku-
rulunun onayı ile sanatta yeterlik/doktora derecesi bulunan kadrolu öğretim görevlileri arasın-
dan da görevlendirme yapılabilir. İkinci tez/eser danışmanının doktora/sanatta yeterlik dere-
cesine sahip olması gerekir. Tez/Eser danışmanının görev ve sorumlulukları yönergeyle dü-
zenlenir.

Yeterlik sınavı
MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavı, tez çalışmasıyla ilgili konularda kapsamlı bilgi-beceri

ile sentez ve yaratıcılık gücünün sınanmasını amaçlar.
(2) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek li-

sans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş
olan öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü
yönetim kurulu tarafından üç yıl süre ile atanan beş asil bir yedek üyeden oluşan sanatta yeterlik
komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak,
uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri yeterlik sınav jürileri kurar.

(4) Yeterlik sınav jürileri, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş
öğretim üyesinden oluşur. Ancak, zorunlu durumlarda, anasanat dalları için sanatta yeterlik/dok-
tora derecesi bulunan kadrolu öğretim görevlileri arasından da görevlendirme yapılabilir.

(5) Yeterlik sınavı, yazılı-sözlü ve uygulamalı olarak iki bölüm halinde yapılır. Sanatta
yeterlik jurisi öğrencinin yazılı-sözlü ve uygulamalı sınavlardaki başarı durumunu değerlen-
direrek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü
anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bil-
dirilir.
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(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
(7) Sanatta yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü ta-

mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

(8) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-
renci, yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin geçmek istediği yüksek lisans progra-
mının gerekli şartlarını sağlamış olması gerekir. Öğrencinin devam etmiş olduğu derslerden
muaf olup olmayacağı, muaf olması durumunda ise aldığı notlar ve kredilerin ne şekilde kabul
edileceği ilgili anasanat dalı görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(9) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci takip eden iki akademik yarıyıl için-
de sanatta yeterlik tez/eser çalışmasına kayıt yaptırıp sanatta yeterlik izleme jürisine girmediği
takdirde, yeterlik sınavını tekrarlar.

(10) Sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi kabul edilen, ancak sanatta yeterlik
tez/eser çalışmalarına iki akademik yarıyıl içinde başlamayan öğrencilerden yeniden sanatta
yeterlik tez/eser çalışması önerisi vermesi istenebilir.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi
MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anasanat

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde sanatta yeterlik
tez/eser çalışması izleme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur.
Komitede, danışmandan başka ilgili enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.
Ancak, zorunlu durumlarda, anasanat dalları için sanatta yeterlik/doktora derecesi bulunan kad-
rolu öğretim görevlileri arasından da görevlendirme yapılabilir. İkinci danışmanın olması du-
rumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dö-
nemlerde, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile
üyelerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi savunması
MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde,

yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik tez/eser
çalışması önerisini sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi önünde sözlü olarak sa-
vunur. Öğrenci, sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü sa-
vunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu sanatta ye-
terlik tez/eser çalışması önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar,
enstitü anasanat dalı başkanlığınca sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisini izleyen üç gün
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve
konu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir sanatta yeterlik tez/eser çalışması iz-
leme komitesi atanabilir.

(4) Sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için sanatta yeterlik
tez/eser çalışması izleme komitesi, ocak–haziran ve temmuz–aralık ayları arasında birer kere
olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üye-
lerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde
yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin sanatta yeterlik tez/eser çalışması, komite tara-
fından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
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Sanatta yeterlik tezinin/eser çalışmasının sonuçlanması
MADDE 38 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazır-

layan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen eser metnini ilgili enstitü için hazırlanan
ve Senato tarafından kabul edilen esaslara uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini, sergisini
ya da projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri/görevlileri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi
olmak üzere, danışman dâhil toplam beş üyeden oluşur. Ancak, zorunlu durumlarda, anasanat
dalları için sanatta yeterlik/doktora derecesi bulunan kadrolu öğretim görevlileri arasından da
görevlendirme yapılabilir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya eser metninin kendilerine teslim edildiği tarihten
itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik tez/eser
çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı her-
kese açık olup, yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tu-
tanakla bildirilir. Sanatta yeterlik tez/eser çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci,
en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur.
Sanatta yeterlik tez/eser çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğ-
renciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan, tez/eser çalışmasında başarılı olamayanlar için talepleri halinde ve aynı
programın tezsiz yüksek lisansı bulunması halinde, 33 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

sanatta yeterlik tezinin/eser metninin ciltlenmiş iki kopyası, tüm tezin pdf dosyası ve tezin
Türkçe ve İngilizce özetinin word dosyasını içeren bir CD ve tez veri giriş formunu tez sınavına
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi/eser metni şekil yö-
nünden uygun bulunan öğrenci sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen sanatta yeterlik
diploması almaya hak kazanır.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin başarmış olduğu enstitü anasanat
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Başarı/Yüksek başarı belgesi verilmesi
MADDE 40 – (1) Başarı ve yüksek başarı kriterleri yönerge ile belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve enstitü kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 3/6/2008 tarihli ve 26895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-

tesi Rektörü yürütür.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMETLER EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal

Hizmetler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Hizmetler

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bilimsel çalışma grubu: Merkezin Yönetim Kurulu tarafından bilimsel etkinliklerin,

faaliyetlerin düzenlenmesi ve projelerin planlanıp yürütülmesi amacıyla Merkez ya da Merkez
dışından üyelerle oluşturulan grupları,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (MÜSEMER): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyetleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; birey ve toplumun sosyal refahıyla ilgili karşılana-

mayan ihtiyaçlarını saptamak, gidermek ve sosyal sorunlarını çözmek amaçlı eğitim, araştırma
ve uygulamalar planlamak ve gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyetleri
MADDE 6 – (1) Merkez amacına ulaşmak için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:
a) Sosyal hizmet alanlarında politikalar geliştirmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak.
b) Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren kamu veya özel kurum ve kuruluşların,

sivil toplum örgütlerinin ihtiyaçları doğrultusunda işbirliği ve eşgüdüm içerisinde projeler plan-
lamak ve yürütmek, danışmanlık yapmak.

c) Sosyal hizmet alanlarında çalışan personelin, iş verimliliklerinin arttırılmasını amaç-
layan çeşitli hizmet içi eğitim programları düzenlemek.

ç) Çalışma alanıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası konferans, panel, atölye ça-
lışması, seminer, sempozyum, kongre vb. bilimsel etkinlikleri planlamak ve yürütmek.

d) Merkezin işlevselliğini artırmak ve toplumsal bilinci geliştirmek amacıyla sosyal
hizmet alanlarında sertifika, kurs ve benzeri eğitim programları planlamak, yürütmek kitle ile-
tişim araçlarında yayınlanmasına katkıda bulunmak.
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e) Sosyal hizmet alanlarında uluslararası çalışmaları ulusal alana aktarmak, bülten, der-
gi, bilimsel dergi gibi süreli yayınlar ve kitaplar çıkarmak.

f) Çeşitli meslek elemanları çalıştırarak sosyal hizmet alanlarında geliştirilen projeleri
uygulamak.

g) Sosyal hizmet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve görgü arttırmak amacıyla eğitim
görmek üzere yurt dışına eleman göndermek veya yurt dışından eleman gelmesini sağlamak.

ğ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri çerçevesinde sair çalışmalar
yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 7 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Aile, çocuk, gençlik, yaşlılık, engelli refahı alanı: Aile, çocuk, gençlik, yaşlı ve en-

gellilerin sosyal, ekonomik ve psikolojik durumlarını bir bütün olarak ele alan önleyici, koru-
yucu, değiştirici, geliştirici ve tedavi edici nitelikte çeşitli mesleki faaliyetler planlamak ve uy-
gulamak, bu alanda bilimsel araştırmalar yapmak.

b) Kadının güçlendirilmesi alanı: Kadının toplumsal yaşama ve kalkınmaya katılımını
engelleyen etmenlerin belirlenmesine ve sosyal statüsünü geliştirmeye yönelik uygulamalar
yapmak.

c) Sağlık alanı: Sağlık alanlarında tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmetin rol ve işlevleri
konusunda hizmet alanına dönük programlar geliştirmek ve sosyal sağlık alanında gereksinim
duyulan diğer konularda araştırmalar ve uygulamalar yapmak.

ç) Endüstri alanı: Çalışma ortamlarında iş verimliliğini arttırmak, işçi refahını ve sağ-
lığını geliştirmek, iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda önleyici çalışmalar ve araştırmalar
yapmak, işçi, işveren ve sendikalar arasındaki ilişkinin verimliliğini arttırmak ve iş barışını
tesis etmek amacıyla faaliyetler yürütmek.

d) Göç ve kentleşme sorunları: Göç olgusunun nedenlerini, etkilerini ve sonuçlarını
tespit ederek iç göçü ve dış göçü yaşamış kuşaklara yönelik uyum programları oluşturmak,
göçmen, mülteci ve sığınmacıların sorunlarının tespit edilmesini amaçlayan bilimsel araştır-
malar yapmak, çözüm önerileri geliştirmek, kent çevresindeki gecekondularda yaşayan birey-
lerin kentle bütünleşmelerini sağlayacak projeler planlamak, uygulamak ve anılan amaçları
gerçekleştirmek için çeşitli çalışmalar yapmak.

e) Suçluluk: Suçun nedenleri ve işlenme biçimleri ile ilgili araştırmalar yapmak, suç-
luluğun önlenmesine yönelik programlar geliştirmek, suç işlemiş olanların rehabilitasyonu ile
ailesinin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik destek programları geliştirmek
ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması ile ilgili çalışmalar yapmak.

f) Okul sosyal hizmeti: Okul çağındaki çocukların ve gençlerin toplumsal ilişkilerine,
okul başarılarına olumsuz yönde etki eden, biopsikososyal gelişmelerini tehdit eden sorunların
belirlenmesi amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak; bu sorunların ortadan kaldırılması ve ço-
cuklarla gençlerin iyilik halinin sağlanması için önleyici, koruyucu, değiştirici, geliştirici ve
tedavi edici nitelikte çeşitli hizmet modelleri geliştirmek.

g) Yoksulluk: Yoksulluk ve nedenlerinin araştırılarak yoksullukla mücadele programları
oluşturmak, geliştirmek ve uygulamak.

ğ) Özel İhtiyaç Grupları: Özel ihtiyaç gruplarının savaş mağduru, doğal ve doğal ol-
mayan afet mağdurları ile madde bağımlısı ve toplum dışına itilmiş diğer grupların sorunlarını
tespit etmeyi amaçlayan bilimsel araştırmalar yapmak, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri
oluşturmak, projeler geliştirmek.

h) İnsan hakları: Türkiye’de insan haklarının gelişimi ve uygulanmasına ilişkin bilimsel
araştırmalar yaparak; ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuksal alanda insan haklarının gelişti-
rilmesi ile doğrudan ilişkili sosyal hizmet faaliyetleri geliştirmek.

ı) Sosyal hizmet eğitimi: Ulusal ve uluslararası ölçekte sosyal hizmet eğitiminin geliş-
tirilmesine yönelik çeşitli bilimsel çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek, projeler plan-
lamak ve yürütmek; ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara uygun, özgün sosyal hizmet modelleri
geliştirmek.
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i) Sosyal sorunlar: Ulusal ve uluslararası ölçekte sosyal sorunları belirlemek, kaynak-
larını araştırmak, sorun alanlarına ilişkin çözüm önerileri oluşturmak, sosyal sorunların önlen-
mesi ve çözümlenmesine ilişkin uygulamalar yapmak, bu alandaki kurum ve kuruluşlara da-
nışmanlık yapmak.

j) Yerel yönetimler: İlgili yasa ve yönetmeliklerle belirlenen sorumluluk çerçevesi içinde
yerel yönetimlerde sosyal hizmetlerin gelişmesini sağlamak, sosyal belediyeciliğin geliştiril-
mesi yönünde projeler geliştirmek, uygulamak ve yerel yönetimlerin açacağı sosyal hizmet ku-
rum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

k) Toplum kalkınması:
1) İstihdamı geliştirmek ve istihdamın önündeki engelleri kaldırmak için araştırma ve

incelemeler yapmak, meslek edindirme ve geliştirmeye yönelik çeşitli kurslar ve programlar
düzenleyerek istihdamın gelişmesine katkı vermek.

2) Yerel toplumlara özel hizmetlerin götürülmesi ve bu hizmetler götürülürken yerel
halkın girişkenliğinin geliştirilebilmesi amacıyla araştırmalar ve uygulamalar yapmak.

3) Kırsal kalkınmayı destekleyici nitelikte projeler geliştirmek, bu amaca hizmet edecek
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

4) Gönüllü kuruluşlara ait kaynakların sosyal hizmetler alanında bilinçli kullanılmasını
sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

l) Serbest zaman faaliyetleri ve rekreasyon çalışmaları: Bireyin, toplum yaşamına daha
aktif ve üretken olarak katılımını sağlamak, sosyal iyilik hallerini geliştirmek amacıyla rekreasyon
gereksinimlerini belirlemek ve serbest zamanlarını değerlendiren çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 9 – (1) Müdür, sosyal hizmet eğitimi almış ve ilgili bilim dalında uzmanlaş-

mış, akademik ve mesleki donanıma sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tara-
fından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebileceği gibi,
görev süresi dolmadan aynı yöntemle görevden alınabilir.

(2) Üniversitede görev yapan ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili araştırmalarda bulunan
öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen en çok iki kişi, Rektör tarafından mü-
dür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı yeniden gö-
revlendirilebilir.

(3) Müdürün görevinde bulunmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri yerine ve-
kâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu gündemini Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte hazırlamak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek.
e) Merkezin çalışma birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
f) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, personelin görev ve

sorumluluklarını etik ve bilimsel kurallara göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.
g) Merkezde yapılan bütün işlemlerin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçeve-

sinde yapılıp yapılmadığını denetlemek.
ğ) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Merkezin çalışma alanı ile ilgili tercihen öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden olu-
şur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
üyenin yerine, aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde
olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile
alır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Kuruluş amaçları doğrultusunda ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin

yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, bu kararların amacına ulaşması için yapılması
gerekenlerin icrasını planlamak.

b) Merkezin çalışma, ilke ve hedeflerini belirlemek, bilimsel ve idari plan ile programları
hazırlamak.

c) Merkezin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak

ve Rektöre sunmak.
d) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
e) Müdür tarafından sunulan faaliyet programı ile teklifleri görüşmek ve karara bağla-

mak, Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
f) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

belirlemek ve süreçleri izlemek.
g) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler

konusundaki ilkeleri belirlemek.
ğ) Merkez bünyesinde oluşturulacak birimleri ve bunlarda görevlendirilecek personeli

belirlemek.
h) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuru-
luşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç
yıl süre ile görevlendirilen en az beş en çok on beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, aynı yöntemle
yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Yönetim Kurulu üyeleri de bu toplantılara katılırlar. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma
Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırır.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Murat Hüdavendigar Üniversitesinden:
MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Murat Hüdavendigar Üniversitesi Sürekli

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Murat Hüdavendigar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezinin görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte adı geçen;
a) Merkez/ MHUSEM: Murat Hüdavendigar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: Murat Hüdavendigar Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Murat Hüdavendigar Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Murat Hüdavendigar Üniversitesini,
ifade eder.
Merkezin amacı
MADDE  4 – (1) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı, Üniver-

sitenin eğitim-öğretim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, örgün öğretim dışında kalan
eğitim-öğretim programları, seminerler, konferanslar, lisans tamamlama, pedagojik formasyon,
çıraklık, dil, bilgisayar, beden eğitimi, müzik, resim vb. eğitim programları ve sosyal etkinlikler
düzenleyerek kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşlara hizmet götürmek ve bu hizmetler ara-
cılığı ile üniversitenin bu kuruluşlarla olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Faaliyet alanları
MADDE  5 – (1) MHUSEM’in kuruluş amacını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet

alanları aşağıda gösterilmiştir:
a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere yönelik çeşitli

konularda ihtiyaç duyulan eğitim ve sertifika programları açmak,
b) Üniversite içinde ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenle-

mek,
c) Uzaktan eğitim ve internet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elek-

tronik eğitim programları sunmak,
ç) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları dü-

zenlemek,
d) Lisans öncesi öğretim kademelerinden mezun olanlar için mesleki ve teknik eğitime

ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar düzenlemek veya örgün eğitim hizmeti sunmak,

3 Temmuz 2015 – Sayı : 29405                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



e) İhtiyaç duyulan konularda ilgili yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici,
ruh ve beden sağlığını geliştirecek, yurttaşlık sorumluluklarını artıracak katılımcı bir toplum
yapısını oluşturucu programlar geliştirmek,

f) Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin vereceği her türlü kurs ve
eğitsel çalışmanın organizasyonunu yapmak, araç-gereç ve sunu olanaklarını sağlamak,

g) Boş zamanları değerlendirici, eğlendirici programlar düzenlemek, yarışmalar, folklor,
sportif etkinlikler, geziler, tiyatro, fotoğrafçılık, müzik, ağaçlandırma çalışmaları, zararlı alış-
kanlıklarla savaş vb. konularda üniversite içinde ve dışında aktif grup çalışmaları yapmak,

ğ) Kitap, dergi, broşür vb. yayınlar yapmak, öğrencilerin ve halkın okuma alışkanlık-
larını geliştirici etkinlikler düzenlemek,

h) Çeşitli ülkelerle kültürel ve bilimsel alışverişi arttırmak, kaynaşmayı arttırıcı geziler
düzenlemek,

ı) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca
kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Yönetim Kurulu,
c) Merkez Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından üniversitenin tam zamanlı öğretim

üyeleri arasından veya üniversite dışından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl için gö-
revlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Mü-
dürü’nün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. Mer-
kez Müdürü, gerekli görürse çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri
veya üniversite dışından konusunda uzman kişiler arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı
olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürü’nün görevi başında ol-
madığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü’nün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkez Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek,
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Merkez Yönetim Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
e) Merkez Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak.
Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki müdür yardımcısı ile

ilgili fakülte dekanları, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürlerinden oluşur. Merkez
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdü-
rü’nün daveti üzerine en az yılda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy
çokluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak,
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b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve
benzeri belgeleri düzenleyerek vermek. 

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Danışma Kurulu:
a) Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel sektör kurum ve

kuruluşlarının yönetim kurullarınca belirlenecek temsilciler ile üniversiteye bağlı tüm fakülte
dekanlarının, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü müdürlerinin önerecekleri ve Rek-
törün onaylayacağı birer öğretim üyesinden oluşur, 

b) Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler
yeniden Merkez Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Herhangi bir nedenle görevi sona
eren üyenin yerine yenisi aynı usulle görevlendirilir, 

c) Merkez Müdürü’nün önerisi ve Merkez Danışma Kurulu’nun onayı ile gerektiğinde;
üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek
amacı ile Merkez Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir,

ç) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürü’nün çağrısı üzerine yılda en az bir kez
toplanır ve oyçokluğu ile karar alır,

d) Merkez Danışma Kurulu, merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bu-
lunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Merkez Danışma Kurulu; sürekli eğitim
faaliyetleri konularında Merkez Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini
gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma
programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hak-
kında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürü’nün önerisi üzerine Rektör tarafından gö-
revlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Bütçe harcamalarında merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör

bu yetkisini Merkez Müdürü’ne devredebilir. 
İta amirliği
MADDE 14 – (1) MHUSEM’in ita amiri Rektördür. Rektör, bu yetkisini Rektör yar-

dımcılarından birine devredebilir. 
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Murat Hüdavendigar Üniversitesi Rek-

törü yürütür. 
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2015/71

İşyeri : Muka Metal Tic. ve San. A.Ş.

Anbar Serbest Bölge Mah. 2. Cad. No:17 Melikgazi/KAYSERİ

SGK Sicil No. : 1096991.038

Tespiti İsteyen : Birleşik Metal-İş

İnceleme : Muka Metal Tic. ve San. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan inceleme-

de; Anbar Serbest Bölge Mah. 2. Cad. No:17 Melikgazi/KAYSERİ adresinde kurulu işyerinde

hastane yatağı üretimi işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra

numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Muka Metal Tic. ve San. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İş-

kolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî

Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci

maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/73

İşyeri : Nehir Veri. Olş. Bilş. Ziy. Yön. İnş. Sos. Hiz. Tmz. Yemek Bilg.

Taah. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti-Yükselen Teks. Tur. İnş. Plas.

Temz. Oto. Pet. Ür. San. Tic. Ltd. Şti Adi Ortaklığı

Zonguldak Kamu Hastahaneleri Birliği Sağlık Tesisleri

Merkez/Zonguldak

SGK Sicil No : 1059237.067

Tespiti İsteyen : Türk Sağlık-İş Sendikası

İnceleme : Nehir Veri. Olş. Bilş. Ziy. Yön. İnş. Sos. Hiz. Tmz. Yemek Bilg. Taah.

San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti-Yükselen Teks. Tur. İnş. Plas. Temz. Oto. Pet. Ür. San. Tic. Ltd. Şti

Adi Ortaklığında Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucunda; Zonguldak Atatürk Devlet Has-

tahanesi, Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastahanesi, Kadın Doğum ve Çocuk

Hastalıkları Hastahanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastahanelerinde temizlik işlerinin yanısıra ya-

pılan işlerde sağlık hizmetlerinin de bulunduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetme-

liğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yer aldığı,

Zonguldak Atatürk Devlet Hastahanesi Genel Sekreterliğinde çalışma odalarının te-

mizliği yapıldığından İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer

aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

3 Temmuz 2015 

CUMA 
Sayı : 29405 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Uzunköprü 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 
Esas No : 2008/3 
Karar No : 2010/1 
Sanık : MARUH BİNALİ, ALİ ve FATİMA oğlu, 1984 

FİLİSTİN doğumlu, mah/köy, Cilt no:, Aile sıra no:, Sıra 
no: nüfusunda kayıtlı. 

Suç : 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 33. Maddesine Aykırılık 
Suç Tarihi : 24/05/2008 
Uygulanan Kanun Mad : Pasaport Kanunu 33/1 
Verilen Ceza Miktarı : Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığına görevsizlik kararı 

verilmiştir. 
Nezaret Tarihi : 
Tutuklayan Mahkeme : 
Tutuklama Numarası : 
Tevkif Tarihi : 
Halen Bulunduğu Cezaevi : 
Karar Tarihi : 15/04/2010 
Henüz kesinleşmemiş bulunan ve Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen hüküm özeti 

olup, sanığın cezaevindeki şahsi dosyası ile birleştirilmesi ve gereği, 
İlan olunur. 4730 ————— 

HÜKÜM ÖZETİ 
Esas No : 2008/3 
Karar No : 2010/1 
Sanık : HALİD MAHMODE, MANDY ve SKİNA oğlu, 1987 

FİLİSTİN doğumlu, mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no:, Sıra 
no: nüfusunda kayıtlı. 

Suç : 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 33. Maddesine Aykırılık 
Suç Tarihi : 24/05/2008 
Uygulanan Kanun Mad : Pasaport Kanunu 33/1 
Verilen Ceza Miktarı : Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığına görevsizlik kararı 

verilmiştir. 
Nezaret Tarihi : 
Tutuklayan Mahkeme : 
Tutuklama Numarası : 
Tevkif Tarihi : 
Halen Bulunduğu Cezaevi : 
Karar Tarihi : 15/04/2010 
Henüz kesinleşmemiş bulunan ve Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen hüküm özeti 

olup, sanığın cezaevindeki şahsi dosyası ile birleştirilmesi ve gereği, 
İlan olunur. 4731 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 44,25 TL. ile en çok 379.214,57 TL. arasında değişen; 

08/07/2015 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 4,43 TL., en çok 

37.921,46 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen jet ski, gözlük, saat, kamera, bebek arabası, 

kürk kaban vs. cinsi 36 (otuzaltı) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı 

Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 09/07/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

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

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

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 6118/1-1 

—— • —— 

BASKI YAYIN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı tarafından dijital ve ofset baskı yayın hizmeti ilanen ihale edilerek kapalı 

zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL 

adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 30.07.2015 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 31.07.2015 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 6100/1-1 



3 Temmuz 2015 – Sayı : 29405 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK 

HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 9,91 TL ile en çok 61.360,00 TL arasında değişen; 09/07/2015 

günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,99 TL, en çok 6.136,00 TL. 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas  bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen  Çakmak, Muhtelif Giyim Eşyası, Otobüs ve kamyon lastiği, 

Fincan Takımı, Dökümane Maçaları (Müstahsar Bağlayıcılar Diğerleri), Muhtelif Cep Telefonu 

Aparatı , Muhtelif Kol Saati, Otobüs ve Kamyon Lastiği, Kullanılmış Yedek Parça, Tekstil 

Makinası ..... vb. cinsi 29 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. 

Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 10/07/2015 tarihinde saat 09.30'da 

satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 6088/1-1 

—— • —— 
PASTALIK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.000 kg pastalık susam, teklif alma 

usulüyle alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü'nden 

temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 09.07.2015 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 Fabrikası A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66      Faks: 397 33 71 - 74 5952/1-1 

————— 
KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ - İNTERNET ALT YAPISININ YAPILIP ABONELİĞE 

HAZIR HALE GETİRİLMESİ YAPTIRILACAKTIR 

1 - Yeni açılacak satış mağazamızda (Atlantis) kullanılmak üzere kamera güvenlik sistemi 

(7 adet kamera) ve internetin alt yapısının yapılıp aboneliğe hazır hale getirilmesi, teklif alma 

yoluyla yaptırılacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden 

temin edilebilir.  

3 - Teklifler en geç 09.07.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66      Faks: 397 33 71 - 74 5953/1-1 
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EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI İÇİN TAM OTOMATİK KESİKLİ TİP KRİSTAL ŞEKER 

SANTRİFÜJLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/84044 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No. 14    06100  Yenişehir/Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel.: (0312) 458 55 00 - 458 57 73 

  Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01 

c) Elektronik Posta Adresi : hacar@turkseker.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı : Ereğli Şeker Fabrikası için 3 (üç) adet Tam Otomatik 

Kesikli Tip Kristal Şeker Santrifüjü (Panosu, Elektrik 

Motoru, Frekans Konverteri, Lapa Dolum Sensörü ve 

Tüm Aksesuarlarıyla Birlikte Komple) 

b) Teslim Yeri : Yerli isteklilerde Ereğli Şeker Fabrikası teslimi, 

yabancı isteklilerde CPT Ankara teslimi. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası (6. kat) 

b) Son teklif verme (İhale) 

Tarihi ve Saati : 27 Temmuz 2015 Pazartesi günü, saat 14:00  

4 - İhale, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere 

açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5 - İhale dokümanı; T.C. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz 

Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 27.07.2015 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14  

06100 Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 

İdare sorumlu tutulmayacaktır.)  

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

bırakılan istekliyle iş kalemi için teklif ettiği birim fiyat bedeli üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 6074/1-1 
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HAVAİ HATTIN REVİZYONUN YAPILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/80628 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 - 0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı: Divriği-Erzincan-Erzurum-Kars 

güzergahı olmak üzere toplam 215 Km.’lik havai hattın revizyonun yapılması amacıyla hizmet 

satın alınacaktır. 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon 

Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 28/07/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 

nolu oda)  

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL. 

(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat,  

12 nolu oda) temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 5982/1-1 

————— 
ENERJİ NAKİL HATLARININ REVİZYONUN YAPILMASI İÇİN 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2015/80555 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 - 0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı: Çetinkaya-Divriği arası eski enerji nakil 

hatlarının revizyonun yapılması için hizmet satın alınması işi. 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon 

Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 28/07/2015 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 

nolu oda) 

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL. 

(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat,  

12 nolu oda) temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5983/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, iç piyasadan teknik ve ticari şartname esasları 

dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

Malzemenin Grubu 

Miktar 

(Adet) 

Neye Göre 

Alınacağı 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

Fotokopi makinesi (siyah beyaz 15 çekim), Sınıf-1, 

Tip 1 
1.000 

Teknik 

Şartname 
14.07.2015 

Fotokopi makinesi (siyah beyaz 25 çekim), Sınıf-1, 

Tip 3 
   800 

Teknik 

Şartname 
14.07.2015 

Fotokopi makinesi (siyah beyaz 35 çekim), Sınıf-1, 

Tip 5 
1.000 

Teknik 

Şartname 
14.07.2015 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 

ihaleye katılabilmek için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

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 teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, en geç 14.07.2015 günü saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Dairesi Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve 

teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, kısmi 

teklifte de bulunabileceklerdir. Ancak teklif edilen miktarın, tespit edilen miktarın yarısından az 

olmaması şarttır. 

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

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

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

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

 6102/1-1 
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FOTOKOPİ MAKİNELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, iç piyasadan teknik ve ticari şartname esasları 

dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

Malzemenin Grubu 

Miktar 

(Adet) 

Neye Göre 

Alınacağı 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

Fotokopi makinesi (renkli 20 çekim), Sınıf-2, 

Tip 1 
300 

Teknik 

Şartname 
14.07.2015 

Fotokopi makinesi (siyah beyaz 45 çekim), Sınıf-1, 

Tip 7 
150 

Teknik 

Şartname 
14.07.2015 

Fotokopi makinesi (siyah beyaz 55 çekim), Sınıf-1, 

Tip 8 
150 

Teknik 

Şartname 
14.07.2015 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 

ihaleye katılabilmek için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

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 teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, en geç 14.07.2015 günü saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Dairesi Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve 

teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, kısmi 

teklifte de bulunabileceklerdir. 

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

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

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

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

 6103/1-1 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 3 Temmuz 2015 – Sayı : 29405 

 

68 ADET X-RAY BAGAJ KONTROL CİHAZININ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

İhale Dosya Numarası : 2015/19 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu 

Üzeri) No: 32    06330 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve Faks numarası : + 90 (312) 204 2340, 204 2341, 204 2348, 204 2626, 

204 2878  

  Fax No:+ 90 (312) 212 81 58 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Aşağıda tünel ebatları belirtilen 68 Adet X-Ray Bagaj 

Kontrol Cihazının temini ve tesisi işi 

  a)  25 (Yirmibeş) Adet X-Ray cihazı için; 

   Genişlik: : 60 ile 70 cm arasındaki cihazlar  

   Yükseklik : 40 ile 50 cm arasındaki cihazlar  

  b) 10 (On) Adet X-Ray cihazı için; 

   Genişlik : 75 ile 95 cm. arasındaki cihazlar  

   Yükseklik : 55 ile 81 cm. arasındaki cihazlar  

  c) 28 (Yirmisekiz) Adet X-Ray cihazı için; 

   Genişlik : 95 ile 105 cm. arasındaki cihazlar  

   Yükseklik : 95 ile 105 cm. arasındaki cihazlar 

  d) 5 (Beş) Adet X-Ray cihazı için; 

   Genişlik : 145 ile 160 cm. arasındaki cihazlar  

   Yükseklik : 160 ile 180 cm. arasındaki cihazlar  

b) Teslim yerleri : Muhtelif Havalimanlarıdır. 

c) Teslim tarihleri : İşe başlama tarihinden itibaren azami 180 gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

b) Tarihi ve saati : 18.08.2015 günü saat 10:00  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 7.2’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi.  

j) İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı 

belgesi, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.1. İş Deneyim Belgesi; İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %10’u oranından az 

olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya teklif 

edilen cihaz miktarında (Teslimat süresi içerisinde 68 Adet) üretim kapasite raporunu veya 

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesini sunacaktır. 

Bu üç belgeden birinin sunulması yeterlidir. 

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler; 

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler  

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler. 

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de 

ki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini verecektir. 

4.2.2.1., 4.2.2.2. ve 4.2.2.3.’de istenilen belgeleri iş ortaklığının oluşturan ortaklardan 

birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu,  



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 3 Temmuz 2015 – Sayı : 29405 

 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler  

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.2.3. İsteklinin, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği 

sağlayabilecek bir teknik servisi bulunacak veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara sahip 

bir başka firmaya yaptıracaktır. Her iki halde de bu durum belgelenecek ve bu belgeler teklife 

eklenecektir.  

4.2.4. İhale konusu mal, en az ECAC Doc. No: 30’un güncel baskısında belirtilen 

kriterleri karşılayacak ve teknik şartnamede öngörülen şartlara uygun olacaktır. Cihazlar, ISO, 

CE, IEC & FCC, USA FDA, FED STANDART, vb. ulusal veya uluslararası standartlara uygun 

olacak, ulusal/uluslararası standartlara uygunluk belgesi teklifle birlikte verilecektir. 

-Montaj/hizmete verme işlemleri aşamasında, herhangi bir şekilde yerli malzeme 

kullanılmasına ihtiyaç duyulması durumunda ise bu malzemeler ulusal ve uluslararası 

standartlarda olacak ulusal/uluslararası standartlara uygunluk belgesi teklifle birlikte verilecektir.  

4.2.5. İstekli, X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarına ilişkin olarak, ülkesindeki Radyasyon 

Güvenliği Enstitülerinden ya da uluslararası Atom Enerjisi Kurum/Kuruluşunun izin belgesine 

sahip olacak ve bu Kurum/Kuruluşlar tarafından verilmiş lisans belgesi vb. belgelerini teklifle 

verecektir. 

4.2.6. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları 

Model ve versiyon olarak teklif edilen X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarına ait (4 ayrı tünel 

ebadına sahip cihazların her biri için ayrı ayrı) güncelleştirilmiş orijinal teknik dokümanlar 

(kataloglar), bir takım halinde teklife eklenecektir. Dokümanların, cihazlarla ilgili tüm detayları 

kapsaması gerekmektedir. Aksi takdirde; eksik ve okunaksız dokümanlar ile yapılacak 

değerlendirme sonucunda meydana gelebilecek aksaklıklardan İdare sorumlu olmayacaktır.  

4.2.7. İstekliler Numune Cihaz teslim tutanağını teklifleri ile verecektir.  

4.2.7.1. Herhangi bir aksaklığa neden olunmaması amacı ile istekliler Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK) ile temasa geçecek ve numune cihazlara yönelik TAEK 

tarafından talep edilen bilgi/belge/işlem vb. hususları yerine getirecektir.  

4.2.7.2. Teklif edilen cihazlar ile aynı marka ve model olmak üzere (küçük boy, orta boy, 

büyük boy ve over size boy) birer adet numune cihaz (üretim tarihi en erken 01.01.2014 ve 

sonrası), en geç son teklif verme tarihinden 1 (bir) önceki iş günü, 09.00 - 17.00 saatleri arasında 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na 

bağlı Esenboğa Havalimanı içerisinde bulunan Ana Deposuna Teknik Şartnamenin EK-9 unda yer 

alan Numune Cihaz Teslim Tutanağı ile teslim edilecek, tutanağın iki nüshası İdareye 

verilecektir. Verilecek numune cihazlar teklifin bir parçası olup, bu numunelerin verilmemesi 

durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.  

4.2.7.3. İsteklinin test için sunacağı numune cihaz/cihazlar ile dokümanlarda teklif ettiği 

ve broşürlerini verdiği cihaz aynı marka, model ve teknik özelliklere sahip olacaktır.  
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4.2.7.4. İdare, teklifleri değerlendirme aşamasında numuneleri teknik şartname ve ECAC 

Doc.No:30’un güncel baskısında bahsedilen fonksiyonları karşılayıp karşılamadığını test 

edecektir.  

4.2.7.5.Teklifler ile birlikte verilen numune cihaz/cihazlar, teknik şartname ve ECAC 

Doc. No: 30’un güncel baskısında bahsedilen fonksiyonları yerine getiremez ise, numune ile 

birlikte verilen tüm dokümanlar ve belgeler tam olsa, ve bu belge ve dokümanlar teknik şartname 

ve ECAC Doc. No: 30’un güncel baskısında bahsedilen fonksiyonları yerine getireceğini iddia 

etse de teklif reddedilecektir.  

4.2.7.6. Cihazların sahip oldukları Set-up değerleri, enerji kesilmesi durumunda 

değişmeyecektir. Bu amaçla; fonksiyon testleri aşamasında yaklaşık 1 dakika süre ile cihazın 

enerjisi kesilerek bu husus test edilecektir.  

4.2.7.7. İhaleye teklif veren istekliler, ilgili Kurum ve Kuruluşların koordinesi ile 

yapılacak olan test ve muayenesi için gerekebilecek her türlü test objesi, ölçü aletleri, deney 

kitlerini vb. numune cihazlar ile birlikte getirecektir.  

Test ve muayeneler aşamasında istekliler, yetkili personelini (cihazın montajı, 

kullanılması, fonksiyonlarının izahı ve görüntünün yorumlanmasını yapabilecek düzeyde bilgiye 

sahip) hazır bulunduracaktır.  

4.2.7.8. Numune üstünde yapılan incelemelerde, test ve deneyler sonucunda elde edilen 

sonuçların, isteklilerin teknik dokümanları ve beyanı ile çelişmesi durumunda isteklinin teklifi 

reddedilecektir.  

4.2.7.9. Numunelerin getirilmesi, deneme için İdarenin belirleyeceği bir mahale montajı, 

çalışır hale getirilmesi, denemelerin bitiminden sonra demontajı, geri götürülmesi, tüm bu 

aşamalar esnasında herhangi bir arızanın vukuu, can ve mal güvenliği emniyetine gelecek 

herhangi bir zarardan, her türlü nakliye, sigorta işleminden vb. istekli sorumludur. İstekli, 

zikredilen bu durumlardan dolayı İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Cihaz 

ambalajlarının açılmasında, cihazların montaj ve demontajında gerekli olabilecek her türlü 

malzeme isteklisince temin edilecektir.  

4.2.7.10. İdarenin numune cihazın test ve muayenesi aşamasında isteklilere karşı 

sorumluluğu, test ve muayene yapılacak mahallin ve testlerde kullanılacak enerjinin temin 

edileceği noktanın gösterilip tahsisinden ibarettir. İstekliler, denemeler esnasında gerekli olacak 

topraklı uzatma kablosunu (10-15mt) beraberlerinde getireceklerdir. 

4.2.7.11. İstekliler, radyasyon testi amacı ile TAEK onaylı kalibrasyonu yapılmış 

Radyasyon Ölçüm cihazını, numune cihazlar ile birlikte test aşamasında kullanılmak üzere 

getirecektir.  

4.2.7.12. Cihazlar operasyonel ve teknik kabiliyetlerini öne çıkaracak testlerden de 

geçirilecektir.  

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak, X-RAY Tabanlı ve/veya Gamaray Tabanlı ve/veya 

Tomografi Tabanlı Bagaj Kontrol cihazları kabul edilecektir. 

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin sunuluş şekli” 

maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara 

ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 
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7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü zemin kat Z-136 no.lu odada 

görülebilir ve 150,-TL (Yüzelli Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili 

kişilerce imzalanmış, isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli 

kağıda yazılmış bir dilekçe ile istekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli 

mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. Doküman 

satışı yapılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti 

kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin EKAP’a kaydı kontrol edilecektir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 18.08.2015 günü saat 10:00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır.  

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 

 6098/1-1 

————— 

36 ADET KAPI TİPİ METAL ARAMA DEDEKTÖRÜ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Dosya Numarası : 2015/20 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu 

Üzeri) No: 32   06330 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : +90 312 204 23 40- 204 23 41-204 23 48-204 26 26- 

  204 28 78  

  Fax: +90 312 212 81 58 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 36 adet Kapı Tipi Metal Arama Dedektörü Temini ve 

Tesisi İşi 

b) Teslim yeri : Muhtelif Havalimanlarıdır  

c) Teslim Tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren azami 180 gündür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

b) Tarihi ve saati : 17.08.2015 günü saat:10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
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4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 7.2 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı 

belgesi,  

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 

4.2.1 - İş Deneyim Belgesi: 

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve Teklif edilen bedelin %10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya Teklif edilen cihaz miktarında (teslimat 

süresi içerisinde 36 adet) üretim kapasite raporunu veya teknolojik ürün deneyim belgesini 

sunacaktır.  

Bu üç belgeden birinin sunulması yeterlidir. 

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler; 
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4.2.2.1. İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler  

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler. 

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de 

ki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini verecektir. 

4.2.2.1., 4.2.2.2. ve 4.2.2.3.’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan 

birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu,  

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.  

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.2.3. İsteklinin, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği 

sağlayabilecek bir teknik servisi bulunacak veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara sahip 

bir başka firmaya yaptıracaktır. Her iki halde de bu durum belgelenecek ve bu belgeler teklife 

eklenecektir.  

4.2.4. Teklif edilen cihazlar, teknik şartnamede belirtilen hususlara ve en az ECAC Doc. 

No: 30’un güncel baskısında bahsedilen özelliklere uygun olacaktır. İstekli, TSE, ISO, CE vb. 

ulusal/uluslararası standart veya standartlara uygunluk belgesini teklif evrakları ile birlikte 

İdareye verecektir. Ulusal/uluslararası standartlarda imal edilmeyen cihazlar teklif edilmeyecektir.  

4.2.5. Cihazlar, manyetik alan gücü (Magnetic Field Strength), yaydığı gürültü değeri 

(Noise Emission), dış etkenlere karşı korunması, sağlık, emniyet (Safety) vb. konularda 

uluslararası düzenlemelere uygun olacaktır. (FCC (Class B), VDE 871 ya da BSI 6527, IP 20 

(IEC 529), IEC 348, EMC/EMI, vb). 

4.2.6. Montaj/hizmete verme işlemleri aşamasında, herhangi bir şekilde yerli malzeme 

kullanılmasına ihtiyaç duyulması durumunda ise bu malzemeler TSE standardında olacaktır. 

4.2.7. Cihazların, ECAC Doc. No 30’da belirtildiği şekilde, “Standart 2” ye uygun 

olduğuna dair belge/beyanname teklif evrakı arasında yer alacaktır.  

4.2.8. Kapı Tipi Metal Dedektörleri, ilgili sağlık düzenlemelerine uygun olacaktır. 

Cihazlar, insan sağlığına ve teknik tıbbi cihazlara (kalp pili vb) zararlı bir etkiye sahip 

olmayacaktır. Cihazların, insan sağlığına ve teknik tıbbi cihazlara zararlı bir etkiye sahip olmadığı 

belgelenecek ve bu belgeler teklife eklenecektir. Söz konusu belgeler, teknik tıbbi cihaz (kalp pili 

vb) üreticilerinden, uluslararası akredite edilmiş laboratuarlardan veya konu ile ilgili yetkili 

Kurum/Kuruluşlardan alınmış olacaktır. 

4.2.9. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları 

4.2.9.1. Numune Cihaz; 

İstekli Numune Cihaz Teslim Tutanağını verecektir. (Teknik Şartname Ek: 9) Teklif 

edilen cihaz ile aynı marka ve model olmak üzere bir adet numune cihaz (ihale tarihi itibariyle 
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son 2 yıl içerisinde üretilmiş olacaktır), en geç son teklif verme tarihinden 1 (bir) önceki iş günü, 

09.00 - 17.00 saatleri arasında Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İkmal Müdürlüğü Deposu 

Esenboğa/ANKARA’ya Teknik Şartname’nin Ek-9’unda yer alan Numune Cihaz Teslim 

Tutanağı ile teslim edilecek, tutanağın 2 nüshası İdareye verilecektir. Verilecek numune cihazlar 

teklifin bir parçası olup, bu numunelerin verilmemesi durumunda teklif değerlendirmeye 

alınmayacaktır 

4.2.9.2. İstekli Teknik Şartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik 

dokümanları (kataloglar), teklif ile birlikte verecektir. Söz konusu dokümanlar teklif edilen 

cihazla ilgili tüm detayları kapsayacaktır. 

4.2.9.3. İstekli cihazlara ait broşür, prospektüs, bakım onarım ve kullanıcı kitapları, 

CD/DVD’leri teklifle beraber verecektir. 

4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir. 

Bu ihalede benzer iş olarak “Metal Dedektörü” kabul edilecektir.  

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4.Belgelerin Sunuluş Şekli”, 

maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

Yerli malı teklif eden istekliye %10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı 

teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin 

yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü zemin kat Z-136 no.lu odada 

görülebilir ve 150,-TL (Yüzelli Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili 

kişilerce imzalanmış, isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli 

kağıda yazılmış bir dilekçe ile istekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli 

mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. Doküman 

satışı yapılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti 

kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin EKAP’a kaydı kontrol edilecektir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 17.08.2015 günü, saat 10.00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 

 6099/1-1 
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HİZMET SATIN ALINICAKTIR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2015/2016 Kampanya Dönemi Fabrikamız Ziraat Bölge Şefliklerine bağlı kantarlarda 

pancar tesellüm ve sevk hizmetlerinde işçilik hizmeti açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt no : 2015/81045 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad. 

No: 195 Eskişehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0 222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 0 222-230 27 38 

2 - İhale konusu hizmetin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2015/2016 Kampanya Döneminde; Görev 

yerleri, çalışma koşulları ve çalışma süreleri Teknik 

Şartnamede belirtilen 126 adet eleman çalıştırılması 

hizmeti İşidir.  

b) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 23.07.2015 - Perşembe günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 

Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 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. 

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için 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 ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir.  

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: 

Çalışacak personelin eğitim durumları Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 

4.2.3. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kamu veya Özel Sektörde personel 

çalıştırılmasına dayalı faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kişilerin yapmış olduğu işler. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 23.07.2015 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir 

Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - 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 kısmi teklif verilmeyecektir. 

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 5829/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 

Muhtelif tesis ve boru hatlarının eksik ve deforme olmuş izolasyonlarının yenilenmesi 

hizmet işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması 

halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/82822 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0356 275 35 30 Pbx.- 0 356 275 35 36/39 

c) Elektronik posta adresi  : turhalseker@turkseker.gov.tr. 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif tesis ve boru hatlarının eksik ve deforme olmuş 

izolasyonlarının yenilenmesi Detaylar Teknik şartnamede 

belirtilmiştir.  

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası  

c) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek 

programa göre işe başlanacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 15/07/2015 Çarşamba 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. Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile 

elektronik posta adresi. 

4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası 

belgesi, 

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde; İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge  

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.3.2 - 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, 

4.1.5 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.6 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat. 

4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
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4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri  

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

* Her türlü demir çelik kaynak işleri ve çelik kontrüksiyon yapım işleri benzer iş olarak 

kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde 

görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, 15/07/2015 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Muammer TUKSAVUL-

Turhal Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapıla bilineceğinden 

ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması 

gerekmektedir.  

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale 

bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 5955/1-1 

————— 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Fabrikamızın 2015/2016 üretim kampanyası döneminde üretilecek şekerlerin istife 

alınması, istiften çiftçi ve müşteri vasıtalarına yüklenmesi işi hizmeti alımı ihalesi kapalı zarfta 

teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık 

eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhale Kayıt numarası  : 2015/79558 

1 - İdarenin  

a) Adresi : CUMHURİYET CADDESİ TURHAL/TOKAT  

b) Telefon ve faks numarası:  : 356 2753530 - 356 2753539  

c) Elektronik posta adresi :  : turhalseker@turkseker.gov.tr  

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

      internet adresi (varsa)  :  
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2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kampanya süresi dahil ±%20 toleranslı toplam 1 yıl 

süreli tahminen 170.000 Ton şekerin Tahmil-Tahliye ve 

istifi Üretim kampanyasında yaklaşık 3 ay toplam 72 

kişi ile geri kalan 9 ay boyunca toplam 6 kişi ile 

yapılacaktır.. 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Şeker 

Ambarları 

c) İşin süresi : Kampanyadan önce ve sonra yaklaşık 9 ay Kampanya 

süresince yaklaşık 3 ay olmak üzere toplam 12 ay.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer:  : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası  

b) Tarihi ve saati  : 13/07/ 2015 - 14:00  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya 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 İmza Beyannamesi veya İmza 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 İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari 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, 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  

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler  

4.3.1. İş deneyim belgeleri  

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler,  
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4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen paketlenmiş 

veya torbalanmış ürünlerin Tahmil-Tahliye ve İstif işleri ve Şeker Fabrikalarında gerçekleştirilen 
hertürlü tahmil tahliye işi 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, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI 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 45 (KIRKBEŞ) takvim 

günüdür.  
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
Diğer hususlar: 
İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 
KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR. 5956/1-1 

—— • —— 
2015 YILI 3 ADET ÇAMUR HAVUZU VE 1 ADET KÜL HAVUZU TEMİZLENMESİ İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale kayıt no : 2015/81012  
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad. 

No: 195 Eskişehir 
b) Telefon ve faks numarası : 0 222-230 27 39 (10 hat)   Faks: 0 222-230 27 38 
2 - İhale konusu hizmetin: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 3 Adet Çamur Havuzunun ve 1 Adet Kül Havuzunun 

Temizlenerek Araçlarla Nakledilmesi İşi.(Detayları Teknik 
Şartnamede belirtilmiştir.) 

b) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sahası  
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 20.07.2015 - Pazartesi günü saat 14.00 
4 - İhale Dokumanı: Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Geçici Teminat: İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

7 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 
kanunlarına tabi değildir. 

8 - hale için istenen belgeler idari şartnamemizin 7. maddesinde düzenlenmiştir.  
9 - Yüklenici ilgili hizmet işini: 2 adet lastik tekerlekli yükleyici veya muadilini ile ayrıca 

en az 6 adet damperli kamyonla yapacaktır. 
10 - İhaleye Teklif vermek isteyen istekliler Atıkların dökülebileceği yere ilişkin 

Büyükşehir Belediyesi veya diğer belediyelerden onaylı izin belgesi alacaklardır. 
 5828/1-1 
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DEPO TESLİMİ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Depo teslimi akaryakıt temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/80678 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372 259 47 94 - 84  

  Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

 

2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı 1 Motorin (Merkez depoları teslimi) 210.000 Lt. 

2 Motorin (Kilimli-Karadon T.İ.M dep. teslimi) 60.000 Lt. 

3 Motorin (Ereğli-Armutçuk T.İM dep. teslimi) 150.000 Lt. 

4 Motorin (Amasra-Amasra T.İ.M dep. teslimi) 45.000 Lt. 

5 Gazyağı (Amasra-Amasra T.İ.M dep. teslimi) 50.000 Lt. 

 

b) Teslim yeri  Firmalar akaryakıtları, bayisi olduğu ana dağıtım 

şirketinin depolarından Kurumumuz elemanı 

nezaretinde ekli akaryakıt taşıma esaslarına göre 

alarak, iş yerlerimizdeki depolara teslim edeceklerdir. 

c) Teslim süresi : 365 Takvim gününde teslim edeceklerdir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 27.07.2015 Pazartesi - saat 15:00 

c) Dosya no : 1518039 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İhale idari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İhale idari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale idari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  

i) İhale idari şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler:  

4.2.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.2. İş Deneyim Belgesi, istekli ihale konusu alımla veya benzer işlerle ilgili olarak ilk 

ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel 

sektörde, teklif ettiği bedelinin % 30’u oranında tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği 

kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgelerini 

vereceklerdir. 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması 

gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması 

zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından 

fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması şartı ile iş deneyim tutarının 

kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş 

deneyimini gösteren belgenin idarece belirlenen yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar 

iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.  

İdare ve Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından iş bitirme belgesi düzenlenmesi, özel 

sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin 

iş deneyiminin belgelendirilmesi, iş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesi ve iş 

deneyiminin güncellenmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ndeki Madde 44, 46, 47 ve 48’e göre yapılacaktır. 

4.2.3 - İhale tarihinde süresi dolmamış, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) 

alınmış akaryakıt bayilik lisanslarının aslı veya noter tasdikli sureti (Bu lisansları almayıp, 

müracaat etmiş istekliler başvurusunun kabul edildiğine dair belgeyi vereceklerdir. )  

4.2.4 - İhale tarihinde süresi dolmamış, bayilik sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti 

4.2.5 - Akaryakıtların Tüpraş speklerine uygunluğunu gösteren belgeler Motorin Tüpraş 

Kod No: 403 speklerinin teknik özelliklerini, standartlarını, test metotlarını içerecektir) 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 3 Temmuz 2015 – Sayı : 29405 

 

4.2.6 - Akaryakıt taşımacılığı yapacak tankerlerin ruhsatlarının ihale tarihinde süresi 

dolmamış noter tasdikli suretleri  

4.2.7 - İstekliler günlük en az 40 ton akaryakıt taşıması yapabilecek tankerlere 

(Kendilerine ait tankerler ile başkalarından kiralayacakları tankerlerin toplam kapasiteleri) sahip 

olacaktır. Başkalarından kiralayacakları tankerlerin bu işe tahsis edildiğini gösterir belgenin aslı 

veya noter tasdikli sureti 

4.2.8 - İhale tarihinde süresi dolmamış, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel 

Müdürlüğünden alınmış yetki belgesi ve taşıt belgesi ile taşımacılıkta kullanılacak tankerlere ait 

taşıt kartlarının fotokopileri (Bu belgeyi almayıp, müracaat etmiş istekliler başvurusunun kabul 

edildiğine dair belgeyi vereceklerdir. ) 

4.2.9 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir. 

4.2.10 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL ) olacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tüm kalemlerin toplam tutarı en düşük fiyat 

esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.  

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 

dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanı satın almaları zorunludur.  

8 - Teklifler en geç 27.07.2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhalede kısmi teklif verilemez  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi 

değildir. 5834/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 22 KALEM MUHTELİF CİNS MADENİ YAĞ ALIMI  

4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2015/80168 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372 259 47 94 - 84 

  Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i :      Malzemenin Cinsi  Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif cins madeni yağ 22 Kalem 

b) Teslim yeri : Madeni yağların teslim yeri Bülent Ecevit 

Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 

Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır. 

c) Teslim süresi : Madeni yağlarda kısmi teslimat yapılacaktır. İhtiyaç 

listesi haftalık, 15 günlük veya aylık olarak T.T.K’ca 

belirlenecek olup her hafta pazartesi günü firmaya 

gönderilecek ve teslimat o hafta içinde yapılacaktır. 

Faturalar ihtiyaç listelerinde belirtilen birimler adına 

İdari Şartnamenin 45.1 maddesine göre düzenlenecektir. 

Malzemelerin tamamı 365 takvim gününde teslim 

edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 20.07.2015 Pazartesi - saat 15:00 

c) Dosya no : 1518040 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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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) İhale idari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği İhale idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği ihale idari şartnamesinde belirlenen 

iş ortaklığı beyannamesi  

i) ihale idari şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

4.2.1.1. İstekliler teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisi veya gayri nakdi kredisini 

ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’ de veya yurt dışında faaliyet 

gösteren bankalardan alınmış Banka Referans Mektubunu vereceklerdir. Banka Referans 

Mektubu ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olacaktır. 

İş ortaklığında, bu belgeler ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık 

oranına bakılmaksızın istenen asgari tutarı sağlayacak şekilde sunulabilir.  

4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri: 

İstekliler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun ve bilançonun 

gerekli görülen bölümlerinin ve bu belgelere eşdeğer belgelerini vereceklerdir. İsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olmalı 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar / toplam aktif) en az 0.15 olmalı 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması, yeterlilik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört 

ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen 

bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait 

anılan belgelerin şartları sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın 

belgelerini sunulabilir. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve 4.2.2 maddesinin (a) , (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlaması zorunludur. 

Bilanço veya bilançonun 55.1.2 maddede belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 

ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir 

ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya 

bilançonun 55.1.2 maddede belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir. 

4.2.3 - İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler: 

İstekli ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu ve 

taahhüdü altında devam eden mal satışlarının gerçekleşen kısmının veya bitirilen mal satışlarının 

parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalarını veya 

fatura yerine bunların noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da 

vergi dairesince onaylı suretlerini vereceklerdir. İstenilen yeterlilik şartlarını bir önceki yılda 

sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal 

tutarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya 

son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde; bir önceki yıla ait gelir tablosunu 

sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik 

kriterini sağlamaması halinde ise, iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın gelir tabloları 

sunulabilir. Bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir.  

İsteklinin taahhüdü altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya 

bitirilen mal satışlarının parasal tutarının hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış 

olduğu mal satışlarından elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınacaktır.  

Bu belgelerin tutarlarının, toplam ciro için, isteklinin teklif edilen bedelin %25’ inden, 

taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal 

satışlarının parasal tutarının ise isteklinin teklif ettiği bedelin %15’ inden az olmaması gerekir. 

İsteklinin öngörülen bu kriterlerden herhangi birini sağlaması ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunması yeterli kabul edilir. 

İsteklinin iş ortaklığı olarak ihaleye katılması halinde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her 

bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. İsteklinin ortak 

girişim ortağı olarak taahhüdü altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya 

bitirdiği mal satışlarının parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında hesaplanır.  

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.3.1. İş Deneyim Belgesi; İstekli ihale konusu alımla veya benzer işlerle ilgili olarak ilk 

ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel 

sektörde, teklif ettiği bedelinin % 30’u oranında tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği 

kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgelerini 

vereceklerdir. 
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İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması 

gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması 

zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından 

fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartı ile iş deneyim tutarının 

kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş 

deneyimini gösteren belgenin idarece belirlenen yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar 

iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.  

İdare ve Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından iş bitirme belgesi düzenlenmesi, özel 

sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin 

iş deneyiminin belgelendirilmesi, iş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesi ve iş 

deneyiminin güncellenmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ndeki Madde 44, 46, 47 ve 48’e göre yapılacaktır. 

4.3.2 - İhale tarihinde süresi dolmamış Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan ( EPDK ) 

alınmış madeni yağ lisansının veya madeni yağ alt başlığı altında dağıtıcı lisansının aslı veya 

noter tasdikli sureti (Bu lisansları almayıp, müracaat etmiş istekliler başvurusunun kabul 

edildiğine dair belgeyi vereceklerdir.)  

4.3.3 - İmalatlarıyla ilgili 2 Takım tanıtıcı katalog ve/veya broşür (teknik özelliklerini, 

standartlarını, kullanma yerleri ve/veya dengini gösteren ürün karşılaştırma tablosunu içerecektir) 

4.3.4- İhale tarihinde süresi dolmamış TS EN ISO 9000 Toplam Kalite Yönetim Sistemi 

Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. 

4.3.5 - İhale tarihinde süresi dolmamış; İmalat yeterlilik belgesi’nin (Türk Standartları 

Enstitüsünden alınmış) ve kapasite raporu’nun (min. 25.000 Ton/Yıl) (Sanayi - Ticaret 

odalarından alınmış) aslı veya noter tasdikli sureti  

4.3.6 - İhale tarihinde süresi dolmamış; petrol ürünlerinin her türlü test analizlerini 

yapabilecek nitelik ve kapasitede laboratuara sahip olduğunu gösteren TSE onaylı “Laboratuar 

Yeterlilik Belgesinin” veya ISO 17025 akredite laboratuar belgesinin aslı veya noter tasdikli 

sureti  

4.4 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

4.4.1 - İş deneyim belgelerinde ihale konusu madeni yağların haricindekiler benzer olarak 

kabul edilmeyecektir. 

4.4.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL), Euro (€), ABD Doları (USA $) olarak 

verebileceklerdir. 

4.4.3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL ) olacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; özel yağlar ve firma üretiminde bulunmayan 

madeni yağlar hariç diğer tüm madeni yağ kalemlerinde (firma seri üretimindeki en az 20 kalem 

malzemeye teklif verecektir ve bu kalemlerin miktarı en az toplam ihale miktarının % 80 ini 

karşılayacaktır.) toplam tutarı en düşük fiyat esasına göre, bu değerlendirmenin dışında kalan 

madeni yağlarda ise en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
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Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.  

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. ihale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 

dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanı satın almaları zorunludur.  

8 - Teklifler en geç 20.07.2015 Pazartesi - saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler ihale konusu madeni yağlardan seri 

üretiminde olanlar hariç olmayanlarına kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak her bir iş kalemi 

miktarı için kısmi teklif Kabul edilmeyecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi 

değildir 

13.1 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 5832/1-1 
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TORKMETRE SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: TORKMETRE alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/80793 

Dosya no  : 1522492 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2   67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)  Fak: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktar : Torkmetre: 1 kalem (50 adet)  

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür.  

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 

125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 14/07/2015 Salı günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 14/07/2015 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 5833/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili 

maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup, ayrıntılı bilgiye web sitemizin 

http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

Bilgisayar Donanımı (*) Profesör 1 - 

Kontrol ve Kumanda Sistemleri (*) Profesör 1 - 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

Yapı Bilgisi (*) Profesör 1 - 

 

NOT:(*): 04/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak. 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 

15 (on beş) gündür. 6116/1-1 

—— • —— 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DUYURU 

01.07.2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan öğretim üyesi alım ilanında 

çıkmış olan Fen Fakültesi Teorik Kimya Doçent ilanımızın (13) nolu açıklama kısmı olan 

“Doktorasını Kimya alanında yapmış olmak.” İbaresi sehven çıkmıştır. 

İlgili kısım hükümsüzdür. 6095/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Aka2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ali 

İlker ÖNEM (Denetçi No: 20369, Oda Sicil No: 67141) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 28.05.2015 tarihli ve E.2015/203 sayılı kararı ile “dava 

konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 

21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ali İlker ÖNEM hakkında tesis edilmiş 

olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 24.06.2015 tarihli ve 17529 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6123/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Güneşevler Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notlarına plan notu ilavesine ilişkin 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna 

asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6101/1-1 
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLANI 

SINAVA MÜRACAAT 

Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 8 Temmuz 2015 tarihinde başlayıp 22 Temmuz 

2015 tarihinde saat 17.00 de sona erecektir. 

Başvurular, elektronik ortamda “ http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru 

Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. 

Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak 

kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet 

sitesinde duyurulacaktır. 

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren 

yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün 

içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir. 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

Sınava; Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun 

olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada 

belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir. 

SINAVIN TARİHİ VE YERİ 

Bağımsız Denetçilik Sınavı 12 Eylül 2015 tarihinde Ankara ve İstanbul ve Malatya’da 

yapılacaktır. Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde 

duyurulacaktır. 

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 

Sınav, yazılı test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konuları aşağıdadır. 

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi), 

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal 

tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar), 

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim, 

d) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk 

yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat), 

e) Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, 

Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel 
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Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı), 

f) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı, 

Yeminli Mali Müşavirler yukarıda belirtilen sınav konularından sadece (b), (d) ve (f) 

bentlerinde sayılan konulardan, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler yukarıda belirtilen sınav konularından sadece (b), 

(c), (d) ve (f) bentlerinde sayılan konulardan, 

Meslek mensubu olmayanlar ise tüm konulardan, 

sınava tabi tutulurlar. 

Sınava; konuların tamamından girilebileceği gibi bir veya birkaç konudan da girilebilir. 

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanında denetimde 

bulunmayacak olanların Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı 

konularından ayrıca sınava girmelerine gerek yoktur. 

1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan 

sınavlara girenler, bu sınavlarda başarısız sayıldıkları konular itibariyle sınava katılabilirler. 

Ancak bu durumda bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 

Finansal Yönetim konusundan sınava girmesi zorunludur. 

26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim 

Yönetmeliği’nin yayımı tarihinden önce ilgili mevzuatına göre kamu kurumlarından bağımsız 

denetime ilişkin lisans belgesini sınav sonucunda veya mevzuatında sınava ilişkin olarak tanınan 

istisnadan faydalanarak almaya hak kazanmış olanların sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında 

denetim yapabilmeleri için bu sınavda Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel 

Emeklilik Mevzuatı konularından sınava katılması gerekmektedir. 

SINAVIN YÜRÜTÜLMESİ 

Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır. 

Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus 

cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden en az birisini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar. 

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI HALLER 

Sınava girenlerden; 

a) Sınavda kopya çektiği veya verdiği, 

b) Sınava kendi yerine başkasının girdiği, 

c) Sınav kurallarını ihlal ettiği, 

tespit edilenler ile gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme şartlarını taşımadığı 

sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. 
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Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum 

tarafından yapılacak sınava alınmazlar. 

Sınavın geçersiz olduğuna ilişkin yapılan tespit üzerine, durum Komisyon tarafından 

karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir. Bu 

itirazlar komisyon tarafından beş gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene 

bildirilir. 

SINAV BAŞARI ŞARTI VE SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ 

Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az 

altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az 

yetmiş puan olması şarttır. 

Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. 

Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır. Sınava müracaat edildiği halde sınava 

iştirak edilmemesi durumunda önceki not, süresi içinde geçerliliğini korur. 

Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. 

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 

Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi 

gönderilmez. 

Sınav sorularına ve uygulamasına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet 

sitesinde duyurulmasını izleyen üç iş günü içinde yapılır. İtirazlar en geç on gün içinde karara 

bağlanıp ilgiliye bildirilir. 

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen beş iş 

günü içinde yapılır. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en geç on gün içinde karara 

bağlanıp ilgiliye bildirilir. 

SINAV GİDERLERİ 

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini 

başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir. 

Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri 

ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, başvuru yapılan sınav konularından da hiçbir aşamada 

değişiklik yapılmayacaktır. 

UYARI: Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca 

adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan diğer şartları da 

taşımaları gerekir. Bu nedenle gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra 

yerine getirebileceğini düşünen kişilerin sınavlara başvurmaları tavsiye edilmektedir. 

 6096/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Spor Genel Müdürlüğü İl/İlçe ANKARA / ALTINDAĞ 

Adresi 
Örnek Mahallesi Oruç Resi Cad. 

No:13 Altındağ / ANKARA 
Tel-Faks 0 312 596 60 00 - 596 70 48 

Posta Kodu 06080 E-Mail sgm.gsb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ÜÇER Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.  

Adresi 

Kızılay Selanik Caddesi No: 68/12 

Çankaya / ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9040036071  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
53/527  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6134/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6138/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6144/1-1 
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İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/14624 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
İl/İlçe Şişli/İstanbul 

Adresi 
Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı 

No:74 
Tel-Faks 212 230 60 41 – 212 231 76 14 

Posta Kodu 34379 E-Mail istac@istac.com.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Aytaş Taş Ocağı İşl. San. ve Tic. Ltd. 

Şti. 
Saim FİLİZ 

Adresi 

Papuçcular Mah. Değirmenhan Sok. 

Değirmenhan Apt. C. Blok Kat:3     

No: 13 Adapazarı/Sakarya 

Papuçcular Mah. Değirmenhan Sok. 

Değirmenhan Apt. C. Blok Kat: 3     

No: 13 Adapazarı/Sakarya 

T.C. Kimlik No.  21022540602 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1240215088  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
SAKARYA  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
17539  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (X) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6104/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6105/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6106/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6107/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6108/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6109/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6110/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6111/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6112/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6115/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6113/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6114/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2014 / 150 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2014 / 3355  BURSA 

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Kızılkeçili Mahallesi, Yarendede Tepe Mevkii’nde, 

BKTVKBK 17.03.2011/6650 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen, 1/25000 ölçekli paftada 

belirlendiği şekliyle sınırları uygun bulunan, aynı kararla sınırları 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 

paftalara aktarılmasından sonra kesinleşmesi denilen 1. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının, 

1/25000 ölçekli paftada işaretli sınırlar esas alınarak yapılan çalışma sonucunda köşe koordinat 

değerlerinin elde edilmesine yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 13.06.2014 tarihli raporu 

okundu, hazırlanan paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Kızılkeçili Mahallesi, Yarendede Tepe Mevkii’nde, 

BKTVKBK 17.03.2011/6650 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen, 1/25000 ölçekli paftada 

belirlendiği şekliyle sınırları uygun bulunan 1. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının, 1/25000 ölçekli 

paftada işaretli sınırlar esas alınarak yapılan çalışma sonucunda köşe koordinat değerlerinin elde 

edilmesine yönelik hazırlanan ekli paftanın uygun olduğuna, sit sınırlarının yer aldığı 141 ada, 2 

(kısmen, 5 (kısmen), 8 (kısmen), 9 (tamamı) parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine gerekli 

şerhin konulmasına karar verildi. 
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Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 3 Temmuz 2015 – Sayı : 29405 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2014 / 150 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2014 / 3354  BURSA 

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Güre, Kirse (Kilise) Tepe Mevkii’nde, BKTVKBK 

17.03.2011/6650 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen, 1/25000 ölçekli paftada belirlendiği şekliyle 

sınırları uygun bulunan, aynı kararla sınırları 1/5000 ve 1/1000 ölçekli paftalara aktarılmasından 

sonra kesinleşmesi denilen 1. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının, 1/25000 ölçekli paftada işaretli 

sınırlar esas alınarak yapılan çalışma sonucunda köşe koordinat değerlerinin elde edilmesine 

yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 13.06.2014 tarihli raporu okundu, hazırlanan paftası ve 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Güre, Kirse (Kilise) Tepe Mevkii’nde, BKTVKBK 

17.03.2011/6650 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen, 1/25000 ölçekli paftada belirlendiği şekliyle 

sınırları uygun bulunan 1. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının, 1/25000 ölçekli paftada işaretli 

sınırlar esas alınarak yapılan çalışma sonucunda köşe koordinat değerlerinin elde edilmesine 

yönelik hazırlanan ekli paftanın uygun olduğuna, sit sınırlarının kısmen yer aldığı 2911 ve 2912 

parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine gerekli şerhin konulmasına karar verildi. 
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Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 3 Temmuz 2015 – Sayı : 29405 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.05.2014 / 144 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 08.05.2014 / 3223   BURSA 

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Dereli Mahallesi güneyinde, BKTVKK’nun 03.08.2000/8024 

tarih/sayılı kararıyla 119 ada, 13 parselde tescilli, Roma Dönemi Yerleşim Alanı 1. Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarının köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına yönelik Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarının 29.04.2014 tarihli raporu okundu, hazırlanan paftası ve dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Dereli Mahallesi güneyinde, BKTVKK’nun 03.08.2000/8024 

tarih/sayılı kararıyla 119 ada, 13 parselde tescilli, Roma Dönemi Yerleşim Alanı 1. Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarının köşe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli 

paftanın uygun olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 3 Temmuz 2015 – Sayı : 29405 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 10.04.2015 / 195 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 10.04.2015 / 4349  BURSA 

Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, Düzalat Mevkii’nde, BKTVKBK’nun 

4.6.1989/545 tarih/sayılı kararıyla tescilli Düzalat Kilise Kalıntısı ve Bizans Nekropolü 1. Derece 

Arkeolojik sit sınırlarının koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına yönelik Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarının 06.04.2015 tarihli raporu okundu, hazırlanan paftası ve dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, Düzalat Mevkii’nde, BKTVKBK’nun 

4.6.1989/545 tarih/sayılı kararıyla tescilli Düzalat Kilise Kalıntısı ve Bizans Nekropolü 1. Derece 

Arkeolojik sit sınırlarının koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli paftanın 

ve koordinat listesinin uygun olduğuna, sit sınırları kapsamında tamamı veya bir kısmı kalan 

parsellerin listesinin ilgili Kadastro Müdürlüğünce oluşturularak, şerh verilmek üzere ilgili Tapu 

Müdürlüğüne, bilgi için kadastral paftasıyla birlikte Kurul Müdürlüğü’ne iletilmesine, ilan 

işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015 / 186 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015 / 4058  BURSA 

Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Hacımenteş Mahallesi sınırları içinde, üzerinde Osmanlı 

Mezarlığı bulunan BKTVKBK’nun 29.11.2007 tarih ve 3151 sayılı kararıyla tescil edilen 

3.Derece Arkeolojik sit sınırlarının köşe koordinat değerlerinin elde edilmesine ilişkin 20.01.2015 

tarihli Kurul Müdürlüğü uzman raporu okundu, hazırlanan koordinat listeli paftası ve arşiv 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Hacımenteş Mahallesi sınırları içinde, üzerinde Osmanlı 

Mezarlığı bulunan BKTVKBK’nun 29.11.2007 tarih ve 3151 sayılı kararıyla tescil edilen 

3.Derece Arkeolojik sit sınırlarının köşe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik 

hazırlanan ekli paftanın uygun olduğuna, sit sınırları kapsamında kalan H19c06d pafta, 40 

parselin tapu kaydının kontrol edilerek, yoksa gerekli şerhin konulmasına, ilan işlemlerinin 

gerçekleştirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.02.2014 / 131 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 14.02.2014 / 2956  BURSA 

Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Büyüksoğuklar Köyü, 1/25000 ölçekli H19c1 pafta, Koca Tepe 

Mevkii’nde, BKTVKBK- 22.01.2011/6527 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen Kocatepe Höyüğü 

1.Derece Arkeolojik sit sınırlarının köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına yönelik 

Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 11.02.2014 tarihli raporu okundu, hazırlanan sit paftası ve dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Büyüksoğuklar Köyü, 1/25000 ölçekli H19c1 pafta, Koca Tepe 

Mevkii’nde, BKTVKBK- 22.01.2011/6527 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen Kocatepe Höyüğü 

1.Derece Arkeolojik sit sınırlarının köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına yönelik 

hazırlanan paftanın uygun olduğuna,  

Sit sınırları kapsamında kısmen veya tamamı kalan tüm parsellerin listesinin Kadastro 

Müdürlüğünce oluşturularak şerh verilmek üzere ilgili Tapu Müdürlüğü’ne ve Kurul 

Müdürlüğü’ne iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.02.2014 / 131 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 14.02.2014 / 2955  BURSA 

Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Ayvalıdere Köyü, 1/25000 ölçekli H19d2 pafta, Arnavut Tepe 

Mevkii’nde, BKTVKBK- 22.01.2011/6527 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen Arnavuttepe 

Höyüğü 1.Derece Arkeolojik sit sınırlarının köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına 

yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 11.02.2014 tarihli raporu okundu, hazırlanan sit paftası ve 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Ayvalıdere Köyü, 1/25000 ölçekli H19d2 pafta, Arnavut Tepe 

Mevkii’nde, BKTVKBK- 22.01.2011/6527 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen Arnavuttepe 

Höyüğü 1.Derece Arkeolojik sit sınırlarının köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına 

yönelik hazırlanan paftanın uygun olduğuna,  

Sit sınırları kapsamında kısmen veya tamamı kalan tüm parsellerin listesinin Kadastro 

Müdürlüğünce oluşturularak şerh verilmek üzere ilgili Tapu Müdürlüğü’ne ve Kurul 

Müdürlüğü’ne iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.07.2014 / 154 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 09.07.2014 / 3445  BURSA 

Bursa İli, İznik İlçesi, Çiçekli Mahallesi, Zeynep Deresi Mevkii’nde, BKTVKK’nun 

20.06.2002/9147 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen Nekropol 3. Derece Arkeolojik sit sınırlarının 

koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik 07.07.2014 tarihli Kurul Müdürlüğü uzman raporu 

okundu, hazırlanan paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Bursa İli, İznik İlçesi, Çiçekli Mahallesi, Zeynep Deresi Mevkii’nde, BKTVKK’nun 

20.06.2002/9147 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen Nekropol 3. Derece Arkeolojik sit sınırlarının 

koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli paftanın uygun olduğuna, tapu 

kayıtlarının kontrol edilerek, yoksa gerekli şerhlerin konulmasına, ilan işlemlerinin 

gerçekleştirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.03.2014 / 137 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 21.03.2014 / 3058  BURSA 

Bursa İli, İznik İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içinde, BKTVKK 11.2.1990/969 tarih/sayılı 

kararıyla tescilli A47 envanter numaralı Orhan Hamamı Kalıntısı, A48 envanter numaralı Orhan 

Camii ve A50 Envanter numaralı Kırgızlar Türbesi çevresinde belirlenmiş olan Osmanlı 

Kalıntıları 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına 

yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 17.03.2014 tarihli raporu okundu, hazırlanan paftası ve 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Bursa İli, İznik İlçesi, İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içinde, BKTVKK 11.2.1990/969 

tarih/sayılı kararıyla tescilli, 142 ada, 3 parselde, A47 envanter numaralı Orhan Hamamı, 60 

parselde, A48 envanter numaralı Orhan Camii ve 174 ada, 17 parselde, A50 Envanter numaralı 

Kırgızlar Türbesi çevresinde belirlenmiş olan, 131 ada, 5,6,7 parselleri; 142 ada, 1, 2, 3, 63, 64, 

65, 66, 55, 54, 53, 52, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 parselleri ; 174 ada, 11, 17, 175 parselleri ; 

175 ada, 1 parseli ; 176 ada, 2 parseli kapsayan Osmanlı Kalıntıları 3. Derece Arkeolojik Sit 

sınırları koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli sit paftasının uygun 

olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 3 Temmuz 2015 – Sayı : 29405 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.02.2014 / 131 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 14.02.2014 / 2937  BURSA 

Bursa İli, İznik İlçesi, Elbeyli Beldesi güneyinde ve Abdülvahap Tepesi çevresinde 

BKTVKK’nun 11.02.1990/969 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen, aynı Kurul’un 

26.12.2003/10242 tarih/sayılı, 27.10.2005/1020 tarih/sayılı kararlarıyla ve Kurulumuzun 

05.01.2012 tarih ve 345 sayılı kararıyla son şeklini alan Abdülvahap Tepesi Kült Alanı 1. ve 

2.Derece Arkeolojik sit sınırlarının köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına yönelik 

Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 11.02.2014 tarihli raporu okundu, hazırlanan 1/25000 ölçekli sit 

paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Bursa İli, İznik İlçesi, Elbeyli Beldesi güneyinde ve Abdülvahap Tepesi çevresinde 

BKTVKK’nun 11.02.1990/969 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen, aynı Kurul’un 

26.12.2003/10242 tarih/sayılı, 27.10.2005/1020 tarih/sayılı kararlarıyla ve Kurulumuzun 

05.01.2012 tarih ve 345 sayılı kararıyla son şeklini alan Abdülvahap Tepesi Kült Alanı 1. ve 2. 

Derece Arkeolojik sit sınırlarının köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına yönelik 

hazırlanan ekli 1/25000 ölçekli sit paftasının uygun olduğuna,  

Sit sınırları kapsamında kısmen veya tamamı kalan tüm parsellerin listesinin Kadastro 

Müdürlüğünce oluşturularak şerh verilmek üzere ilgili Tapu Müdürlüğü’ne ve Kurul 

Müdürlüğü’ne iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.03.2014 / 137 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 21.03.2014 / 3060  BURSA 

Bursa İli, İznik İlçesi, Yeşilcami Mahallesi sınırları içinde, mülga BKTVKK’nun 

11.02.1990/969 tarih/sayılı kararında A-52 ve A-53 envanter numarasıyla tescilli, 96 ada, 13 

parselde ve 195 ada, 6 parselde belirtilen “Su Kemeri Kalıntısı” ve “Eski Su Yolu Kalıntısı” 

koruma alanı sınırlarının köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına yönelik Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarının 17.03.2014 tarihli raporu okundu, hazırlanan paftası ve dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Bursa İli, İznik İlçesi, Yeşilcami Mahallesi sınırları içinde, mülga BKTVKK’nun 

11.02.1990/969 tarih/sayılı kararında A-52 ve A-53 envanter numarasıyla, 96 ada, 13 parselde ve 

195 ada, 6 parselde belirtilen “Su Kemeri Kalıntısı” ve “Eski Su Yolu Kalıntısı” çevresinde; 95 

ada, 20, 21, 22, 59, 60 parselleri; 96 ada, 13, 14, 15 parselleri; 98 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 106, 107 parselleri kapsayan koruma alanı sınırlarının köşe koordinat değerlerinin elde 

edilmesine yönelik hazırlanan ekli paftanın uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.07.2014 / 154 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 09.07.2014 / 3447  BURSA 

Bursa İli, İznik İlçesi, Selçuk Mahallesi sınırları içinde, BKTVKK’nun 9.2.1991/1590 

tarih/sayılı kararıyla tapunun 29 L IVb pafta, 243 ada, 34 parselinde tescil edilen Üyücek Höyük 

1. Derece Arkeolojik sit sınırlarının koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik 07.07.2014 

tarihli Kurul Müdürlüğü uzman raporu okundu, hazırlanan paftası ve dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda;  

Bursa İli, İznik İlçesi, Selçuk Mahallesi sınırları içinde, BKTVKK’nun 9.2.1991/1590 

tarih/sayılı kararıyla tapunun 29 L IVb pafta, 243 ada, 34 parselinde tescil edilen Üyücek Höyük 

1. Derece Arkeolojik sit sınırlarının koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli 

paftanın uygun olduğuna, tapu kayıtlarının kontrol edilerek yoksa, gerekli şerhlerin konulmasına, 

ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2013 / 112 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2013 / 2440  BURSA 

Bursa İli, İnegöl İlçesi, Boğazköy Köyü sınırları içinde Taşınmaz Kültür ve Tabiat 

Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 02.07.1987 tarih ve 3458 sayılı kararıyla tescil edilen Kireçkayalığı 

Yerleşim Alanı 2. Derece Arkeolojik sit sınırlarının sayısallaştırılması, köşe koordinat 

değerlerinin elde edilmesi çalışmasına yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 24.09.2013 tarih 

ve 4916 kayıt sayılı raporu okundu, hazırlanan kadastral sit paftası ve dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda;  

Bursa İli, İnegöl İlçesi, Boğazköy Köyü sınırları içinde Taşınmaz Kültür ve Tabiat 

Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 02.07.1987 tarih ve 3458 sayılı kararıyla tescil edilen Kireçkayalığı 

Yerleşim Alanı 2. Derece Arkeolojik sit sınırlarının sayısallaştırılması, köşe koordinat 

değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli kadastral sit paftasının uygun olduğuna,  

Kireçkayalığı Yerleşim Alanı 2. Derece Arkeolojik sit alanı kapsamında kalan H23D06A 

, H23D06D pafta, 131 ada, 1, 2, 34, 35, 36, 37, 38, 39 parseller ile 132 ada, 59, 74, 75, 76, 77, 78, 

79, 80 parsellerin ilan ve tapuya şerh işlemlerinin 2863 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik 

kapsamında ilgili kurumlarca gerçekleştirilerek Kurul Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi 

verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 10.07.2014 / 155 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 10.07.2014 / 3472  BURSA 

Bursa İli, Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, Ilıcaksu Mevkii’nde, BKTVKK’nun 

17.11.1990/1405 tarih/sayılı kararıyla, tapunun 29 pafta, 413 ada, 12, 13, 14, 15, 16 parsellerinde 

tescil edilen Antik Taş Ocağı ve Nekropol 2. Derece Arkeolojik sit sınırlarının koordinat 

değerlerinin elde edilmesine yönelik 07.07.2014 tarihli Kurul Müdürlüğü uzman raporu okundu, 

hazırlanan paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Bursa İli, Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, Ilıcaksu Mevkii’nde, BKTVKK’nun 

17.11.1990/1405 tarih/sayılı kararıyla, tapunun 29 pafta, 413 ada, 12, 13, 14, 15, 16 parsellerinde 

tescil edilen Antik Taş Ocağı ve Nekropol 2. Derece Arkeolojik sit sınırlarının koordinat 

değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli paftanın uygun olduğuna, tapu kayıtlarının 

kontrol edilerek, yoksa gerekli şerhlerin konulmasına, ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.05.2014 / 148 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 23.05.2014 / 3322  BURSA 

Bursa İli, Gemlik İlçesi, Büyükkumla Mahallesi sınırları içinde yer alan, Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı’nın 28.08.2012 tarih ve 1598 sayılı Kamu Yararı Kararı bulunan ve halihazırda 

çalışmaları devam eden “Gemlik-İçme Suyu Projesi Büyükkumla Barajı” alanının “Baraj 

Alanından Etkilenen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin” 10.04.2012 tarih ve 36 

sayılı İlke Kararı’nın 1. Maddesi gereğince Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca incelenerek inceleme 

sonuçlarına ilişkin Kurulumuzca gerekli değerlendirmenin yapılmasının istendiği Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 01.04.2014 tarih ve 64293 sayılı yazısı, 06.02.2014 

tarih ve 26479 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi 

Başkanlığı’nın 18.03.2014 tarih ve 165791 sayılı yazısı, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nün 07.03.2014 

tarih ve 141441 sayılı yazısı, Baraj alanları genelinde yapılan yüzey incelemesi sonuçlarına ilişkin 

Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 20.05.2014 tarihli raporu ve ekleri okundu, dosyası incelendi, DSİ 

1. Bölge Müdürlüğü Şb. Müdürü Bilal YAMAN dinlendi, yapılan görüşmeler sonucunda, 

Bursa İli, Gemlik İlçesi, Büyükkumla Mahallesi sınırları içinde yapımı devam eden 

“Gemlik-İçme Suyu Projesi Büyükkumla Barajı” alanında kalan Eski Köy Yerleşim Alanı’nda 

Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca Köy Deresi üzerinde tespit edilen “Köprü” kalıntısının 2863 

sayılı yasanın 6. Maddesi ve ilgili yönetmelik kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak 

tesciline, koordinatları ile sınırları belirlenen köprü koruma alanının uygun olduğuna, tescil ve 

ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine, 

Kurulumuza sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda; yeni tescil edilen 

“Köprü” ile birlikte, Büyükkumla Mahallesi sınırları içinde günümüzde terk edilmiş olan Eski 

Köy Yerleşim Alanı’nda, BKTVKK’nun 7.11.1990 tarih ve 1387 sayılı kararıyla 1139 parselde 

tescilli “Bakkal Piri Reis Camii Haziresi” nin, aynı parselde BKVKBK’nun 27.09.2013 tarih ve 

2446 sayılı kararıyla tescil edilen ve koruma grupları 1. Grup olarak belirlenen 17. yy. sonları 18. 

yy. başlarına tarihlenen “Bakkal Piri Reis Camii” nin, aynı döneme tarihlenen 1152 parseldeki 

Küçük Hamam ile 1240 parseldeki Büyük Hamam’ın baraj suları altında kalacağı tespit 

edildiğinden,  

“Baraj Alanından Etkilenen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin” 

10.04.2012 tarih ve 36 sayılı İlke Kararı kapsamında Kurulumuzca konuya ilişkin yapılan 

değerlendirme sonucunda;  

a) Barajın yerinin tespiti ile ilgili üst ölçekli planlarla ilişkisinin alternatifli olarak 

sorgulandığı teknik raporların ve planların varsa Kurulumuza iletilmesine, böyle bir çalışma 

yapılmamışsa söz konusu kültür varlıklarının su altında kalmadan korunabilmesi için alternatif 

baraj yeri araştırmasının üst ölçekli planlar ve teknik gerekçelerle irdelemesi yapılarak 

sonuçlarının Kurulumuza iletilmesine, bu çalışmaların devamında, 

b) Barajın başka bir yere yapımının zorunlu nedenlerle mümkün olmaması halinde Baraj 

alanında kalan kültür varlıklarının çağdaş ve güncel bilimsel yöntemlerle korumaya yönelik 

kararların alınması amacıyla Bilim Komisyonu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığınca 

oluşturulmasına ve söz konusu komisyonca hazırlanacak nitelikli bilimsel raporun 

değerlendirilmek üzere Kurulumuza ivedilikle iletilmesine,  

c) Alanda korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli Bakkal Piri Reis Cami ve 

Haziresi, Büyük Hamam, Küçük Hamam ve Köprü yapılarına ilişkin belgeleme ve envanterleme 

çalışmalarının yapılmasına, bitki ve toprak temizliğinin ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde 

gerçekleştirilerek, KTVKYK’nun 5.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı kapsamında belirtilen 

esaslar doğrultusunda ayrıntılı rölövenin ve restitüsyon projesinin hazırlanmasına,  

d) Bu süreçte, Kurulumuzca gerekli kararlar alınıncaya kadar alanda korunması gerekli 

kültür varlığı eserlere zarar verecek herhangi bir uygulamada bulunulmaması için ilgili İdarece ve 

firmaca gerekli önlemlerin alınmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.03.2014 / 137 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 21.03.2014 / 3059  BURSA 

Bursa İli, İznik İlçesi, Selçuk Mahallesi sınırları içinde, BKTVKBK 23.12.2005/1163 

tarih/sayılı kararıyla tescilli Stadyum Yolu 3. Derece Arkeolojik Sit köşe koordinat değerlerinin 

elde edilmesi çalışmasına yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 17.03.2014 tarihli raporu 

okundu, hazırlanan paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Bursa İli, İznik İlçesi, Selçuk Mahallesi sınırları içinde, BKTVKBK 23.12.2005/1163 

tarih/sayılı kararıyla tescilli, 176 ada, 5, 6, 16, 40 parselleri kapsayan Stadyum Yolu 3. Derece 

Arkeolojik Sit köşe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli sit paftasının 

uygun olduğuna karar verildi. 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 3 Temmuz 2015 – Sayı : 29405 

 

 
 6020/1-1 



3 Temmuz 2015 – Sayı : 29405 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.07.2014 / 154 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 09.07.2014 / 3446  BURSA 

Bursa İli, İznik İlçesi, Karadin (Karatekin) Mahallesi, Hendekboyu Mevkii’nde, 

BKTVKK’nun 8.1.1995/3941 tarih/sayılı kararı eki paftada tapunun 4 pafta, 581, 591, 592, 843, 

844, 845, 846, 847, 1035 parsellerinde sınırları belirtilerek tescil edilen Karadin Höyüğü 1. 

Derece Arkeolojik sit sınırlarının koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik 07.07.2014 

tarihli Kurul Müdürlüğü uzman raporu okundu, hazırlanan paftası ve dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda;  

Bursa İli, İznik İlçesi, Karadin (Karatekin) Mahallesi, Hendekboyu Mevkii’nde, 

BKTVKK’nun 8.1.1995/3941 tarih/sayılı kararı eki paftada tapunun 4 pafta, 581, 591, 592, 843, 

844, 845, 846, 847, 1035 parsellerinde sınırları belirtilerek tescil edilen Karadin Höyüğü 1. 

Derece Arkeolojik sit sınırlarının koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli 

paftanın uygun olduğuna, tapu kayıtlarının kontrol edilerek yoksa, gerekli şerhlerin konulmasına, 

ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 12.11.2013 / 117 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 12.11.2013 / 2568  BURSA 

Bursa İli, Karacabey İlçesi, Yeşildere Köyü sınırları içinde BKTVKK’nun 

14.11.2003/10170 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen Karakuştepe Nekropolü 3. Derece Arkeolojik 

sit sınırlarının köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi sayısallaştırma çalışmasına yönelik Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarının 08.11.2013 tarih ve 5619 kayıt sayılı raporu okundu, hazırlanan sit 

paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Bursa İli, Karacabey İlçesi, Yeşildere Köyü sınırları içinde BKTVKK’nun 

14.11.2003/10170 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen Karakuştepe Nekropolü 3. Derece Arkeolojik 

sit sınırlarının köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi sayısallaştırma çalışmasına yönelik 

hazırlanan paftanın uygun olduğuna,  

Sit sınırları kapsamında kalan 337 (kısmen), 341 (kısmen), 342 (kısmen), 343 (kısmen), 

346 (kısmen), 360 (kısmen), 422 (kısmen), 423 (kısmen) parsellerin tapu kütüğü beyanlar 

hanesine korunması gerekli kültür varlığı şerhinin konulmasına, tapu kayıtlarının bilgi için Kurul 

Müdürlüğü’ne iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 29.11.2013 / 120 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 29.11.2013 / 2643  İZNİK 

Bursa İli, Karacabey İlçesi, Dağkadı Köyü, Kışlalayolu Mevkii’nde BKTVKBK 

18.03.2011-6691 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen yerleşim alanı ve tümülüs 1.Derece Arkeolojik 

sit sınırlarının köşe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarının 28.11.2013 tarih ve 6011 kayıt sayılı raporu okundu, hazırlanan sit paftası ve 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Bursa İli, Karacabey İlçesi, Dağkadı Köyü, Kışlalayolu Mevkii’nde BKTVKBK 

18.03.2011-6691 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen, tapunun H20A25D pafta, 2279 parselini 

kapsayan yerleşim alanı ve tümülüs 1.Derece Arkeolojik sit sınırlarının köşe koordinat 

değerlerinin elde edilmesi çalışmasına yönelik hazırlanan paftanın uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 29.11.2013 / 120 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 29.11.2013 / 2642  İZNİK 

Bursa İli, Karacabey İlçesi, Boğazköy ve Ekmekçi Köyleri, Tokat Mevkii'nde BKTVKBK 

06.10.2012-1149 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen 3. Derece Arkeolojik sit sınırlarının köşe 

koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 

28.11.2013 tarih ve 6010 kayıt sayılı raporu okundu, hazırlanan sit paftası ve dosyası incelendi, 

yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa İli, Karacabey İlçesi, Boğazköy ve Ekmekçi Köyleri, Tokat Mevkii'nde BKTVKBK 

06.10.2012-1149 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen, tapunun 8 pafta, 622 parselini kapsayan 3. 

Derece Arkeolojik sit sınırlarının köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına yönelik 

hazırlanan paftanın uygun olduğuna karar verildi. 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 3 Temmuz 2015 – Sayı : 29405 

 

 
 6024/1-1 



3 Temmuz 2015 – Sayı : 29405 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.07.2014 / 154 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 09.07.2014 / 3439  BURSA 

Bursa İli, Karacabey İlçesi, Akçasusurluk ve Ekmekçi Mahalleleri sınırları içinde, 

Dışbudaklık Mevkii’nde, BKTVKK’nun 01.10.2004/00146 tarih/sayılı kararıyla, tapunun 2 ve 5 

pafta, 361, 362, 411 (kısmen), 413, 414, 415 ve 577 (kısmen) parselleri kapsayan alan 1. Derece 

Arkeolojik Sit ; 2 ve 5 pafta, 363, 411 (kısmen), 358, 359, 360 ve 577 (kısmen) parselleri 

kapsayan alan 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen buluntu alanı arkeolojik sit sınırlarının 

koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik 07.07.2014 tarihli Kurul Müdürlüğü uzman raporu 

okundu, hazırlanan paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Bursa İli, Karacabey İlçesi, Akçasusurluk ve Ekmekçi Mahalleleri sınırları içinde, 

Dışbudaklık Mevkii’nde, BKTVKK’nun 01.10.2004/00146 tarih/sayılı kararıyla, tapunun 2 ve 5 

pafta, 361, 362, 411 (kısmen), 413, 414, 415 ve 577 (kısmen) parselleri kapsayan alan 1. Derece 

Arkeolojik Sit ; 2 ve 5 pafta, 363, 411 (kısmen), 358, 359, 360 ve 577 (kısmen) parselleri 

kapsayan alan 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen buluntu alanı arkeolojik sit sınırlarının 

koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli paftanın uygun olduğuna, tapu 

kayıtlarının kontrol edilerek yoksa, gerekli şerhlerin konulmasına, ilan işlemlerinin 

gerçekleştirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.05.2014 / 145 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 09.05.2014 / 3243   BURSA 

Bursa İli, Karacabey İlçesi, Uluabat ve Harmanlı Mahalleleri sınırları içinde, BKTVKBK 

29.01.2010/5418 sayılı kararıyla tescilli, sınırları kadastral paftada belirlenen Uluabat (Lopadion) 

Kalesi 2. Derece Arkeolojik Sit sınırları köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına 

yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 30.04.2014 tarihli raporu okundu, hazırlanan paftası ve 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Bursa İli, Karacabey İlçesi, Uluabat ve Harmanlı Köyleri sınırları içinde, BKTVKBK 

29.01.2010/5418 sayılı kararıyla tescil edilen, sınırları kadastral paftada belirlenen Uluabat 

(Lopadion) Kalesi 2. Derece Arkeolojik Sit sınırları köşe koordinat değerlerinin elde edilmesine 

yönelik hazırlanan ekli paftanın uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.03.2014 / 137 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No  : 21.03.2014 / 3061  BURSA 

Bursa İli, İznik İlçesi, Elbeyli Beldesi sınırları içinde, BKVKBK 31.01.2013/1562 

tarih/sayılı kararıyla tescilli Osmanlı Mezarlığı, Nekropol ve Kült Alanı 3. Derece Arkeolojik Sit 

sınırı köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına yönelik Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarının 17.03.2014 tarihli raporu okundu, hazırlanan paftası ve dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda;  

Bursa İli, İznik İlçesi, Elbeyli Beldesi sınırları içinde, BKVKBK 31.01.2013/1562 

tarih/sayılı kararıyla tescilli “Osmanlı Mezarlığı-Nekropol-Kült Alanı” 3. Derece Arkeolojik Sit 

sınırı köşe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli sit paftasının uygun 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 29.11.2013 / 120 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 29.11.2013 / 2644  İZNİK 

Bursa İli, Karacabey İlçesi, Dağkadı Köyü, Kışlalar Mevkii’nde BKTVKBK 06.01.2012-

0351 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen Kışlalar Mevkii yerleşim alanı 1. ve 3. Derece Arkeolojik 

sit sınırlarının köşe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarının 28.11.2013 tarih ve 6012 kayıt sayılı raporu okundu, hazırlanan sit paftası ve 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Bursa İli, Karacabey İlçesi, Dağkadı Köyü, Kışlalar Mevkii’nde BKTVKBK 06.01.2012-

0351 tarih/sayılı kararıyla tescil edilen Kışlalar Mevkii yerleşim alanı 1. ve 3. Derece Arkeolojik 

sit sınırlarının köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına yönelik hazırlanan paftanın 

uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 12.11.2013 / 117 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 12.11.2013 / 2569  BURSA 

Bursa İli, Keles İlçesi, Menteşe Köyü, Gelintaşı ve Kayabaşı Mevkii’nde BKTVKBK’nun 

10.10.2009/5166 sayılı kararıyla tescil edilen Kaya Şapeli ve Gözetleme Kulesi 1. Derece 

Arkeolojik sit sınırlarının köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi sayısallaştırma çalışmasına 

yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 08.11.2013 tarih ve 5595 kayıt sayılı raporu okundu, 

hazırlanan sit paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Bursa İli, Keles İlçesi, Menteşe Köyü, Gelintaşı ve Kayabaşı Mevkii’nde BKTVKBK’nun 

10.10.2009/5166 sayılı kararıyla tescil edilen Kaya Şapeli ve Gözetleme Kulesi 1. Derece 

Arkeolojik sit sınırlarının köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi sayısallaştırma çalışmasına 

yönelik hazırlanan paftanın uygun olduğuna,  

Sit sınırları kapsamında kısmen veya tamamı kalan tüm parsellerin listesinin Kadastro 

Müdürlüğünce oluşturularak şerh verilmek üzere ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’ne ve bilgi için 

Kurul Müdürlüğü’ne iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 04.09.2014 / 163 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 04.09.2014 / 3582  BURSA 

Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi’nde, BKTVKK’nun 24.01.1992 tarih ve 

2271 sayılı kararıyla tescil edilen arkeolojik sit sınırlarının koordinat değerlerinin elde edilmesine 

yönelik 10.07.2014 tarih ve 3469 sayılı kararımız ile onaylı paftada sınırların ve koordinat 

listesinin 20.06.2012 tarih ve 0795 sayılı kararımız eki sit paftası dikkate alınarak düzeltilmesine 

ilişkin 28.08.2014 tarihli Kurul Müdürlüğü uzman raporu okundu, hazırlanan paftası ve dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi’nde, BKTVKK’nun 24.01.1992 tarih ve 

2271 sayılı kararıyla tescil edilen, Kurulumuzun 20.06.2012 tarih ve 0795 sayılı kararıyla 1. ve 3. 

Derece olarak son şeklini alan Arkeolojik sit sınırlarının koordinat değerlerinin elde edilmesine 

yönelik hazırlanan ekli paftanın uygun olduğuna, 10.07.2014 tarih ve 3469 sayılı kararımız ve eki 

pafta ile koordinat listelerinin iptaline karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1093 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz’ın

Seçildiğine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
— Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÖZEAUM)

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Çankırı Karatekin Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Rumeli Üniversitesi Ana Yönetmeliği
— Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Yönetmeliği
— Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Murat Hüdavendigar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/71)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/73)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 8/4/2015 Tarihli ve 2012/1144 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 8/4/2015 Tarihli ve 2013/1997 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 8/4/2015 Tarihli ve 2013/2319 Başvuru Numaralı

Kararı

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


