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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı : 2015/8013
3 Şubat 2015 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri
Bakanlığının 15/7/2015 tarihli ve 8056918 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2015 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

25 Ağustos 2015
SALI

Sayı : 29456



Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2015 – Sayı : 29456



25 Ağustos 2015 – Sayı : 29456                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2015 – Sayı : 29456



25 Ağustos 2015 – Sayı : 29456                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2015 – Sayı : 29456



25 Ağustos 2015 – Sayı : 29456                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2015 – Sayı : 29456



25 Ağustos 2015 – Sayı : 29456                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2015 – Sayı : 29456



25 Ağustos 2015 – Sayı : 29456                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2015 – Sayı : 29456



Karar Sayısı : 2015/8014

11 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 10/2/2015 tarihli ve 6617 sayılı Ka-

nunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek

Bakanlar Konseyi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri

Bakanlığının 18/6/2015 tarihli ve 7947954 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı

Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2015/8032

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)

sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan

malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması;

Maliye Bakanlığının 10/8/2015 tarihli ve 12441 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin

Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

11/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   A. Ç. KILIÇ                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/8038

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)

sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan

malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması;

Maliye Bakanlığının 19/8/2015 tarihli ve 13070 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin

Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

19/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/8040

Ekli "2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet

Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine

Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 18/8/2015 tarihli ve 8172104

sayılı yazısı üzerine, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992

tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/8/2015 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/8048

Ekli “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu

Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığının 26/6/2015 tarihli ve 4402 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2015 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARLARI

Karar Sayısı : 2015/7991

Ekli listede görev yerleri ile ad ve soyadları yazılı şahısların karşılarında belirtilen

görevlere atanması; İçişleri Bakanlığının 3/8/2015 tarihli ve 12012 sayılı yazısı üzerine,

10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı

Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                  C. YILMAZ                                     N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/8041

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunda boş bulunan Başkanlığa ekli listede adı belir-

tilen kişinin atanması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 19/8/2015 tarihli ve

56679 sayılı yazısı üzerine, 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 19/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

19/8/2015 TARİHLİ VE 2015/8041 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

ADI SOYADI                                     GÖREVİ

Dr. Ömer Fatih SAYAN                      Başkan (Üyeliğinin kalan süresi için görev

                                                           yapmak üzere)
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Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/558
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Serkan TARANOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.
24/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                             Nihat ZEYBEKCİ

                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı
—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/561
1 – Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sadık

KÜÇÜKGÜNAY’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 233 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
24/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/573
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Çay İşletmeleri Genel

Müdür Yardımcılığına Yusuf Ziya ALİM’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
24/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/575
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Aydın İl Millî Eğitim

Müdürlüğüne, Pervin TÖRE'nin atanması 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
24/8/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Nabi AVCI

                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2015/8020

Ekli “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’nın 9/7/2015 tarihli ve 4738 sayılı yazısı üzerine, 657

sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 72 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca

11/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   A. Ç. KILIÇ                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE

ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin

14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci fıkrasında yer alan “kesintisiz son üç

yıl” ibareleri “başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Karar Sayısı : 2015/8045

Ekli “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Ka-

nunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                         M. V. GÖNÜL                                       V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü

fıkrasında yer alan “Milli İstihbarat Teşkilatında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve

kuruluşlarında çalışacak” ibaresi “Milli İstihbarat Teşkilatında çalışacak personel, Türk Silahlı

Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında çalışacak subay adayları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin

belirleyeceği diğer” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
SİGORTA EKSPERLERİ ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Giriş Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta eksperliği faaliyetinin sigortacılık

sektörüne olan güveni artırıcı biçimde sürdürülmesini ve tarafların hak ve menfaatlerinin ko-
runmasını teminen eksperlik faaliyetine ilişkin atama ile iş kabul ve ücret esaslarının belirlen-
mesidir.

(2) Bu Yönetmelik, sigorta eksperinin sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta söz-
leşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından atanması, eksperin iş kabulü, asgari ücret ta-
rifesinin tespiti de dahil olmak üzere ekspertiz ücretinin belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları
kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun

22 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan,
a) EKSİST: Müsteşarlıkça usul ve esasları belirlenen Eksper Atama ve Takip Sistemini,
b) İcra Komitesi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Sigorta Eksperleri İcra

Komitesini,
c) Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,
ç) Merkez: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,
d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
e) Rapor: İçeriği, eksperlik dallarına göre ve sigorta sözleşmesi hükümleri göz önünde

tutularak Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü alınarak İcra Komitesince
belirlenen ve Müsteşarlıkça onaylanan tek tip ekspertiz raporunu,

f) Sigorta eksperi: Sigortacılık Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) ben-
dinde tanımı yapılan sigorta eksperlerini,

g) Sigorta şirketi: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketleri ile yurt dışında kurulmuş si-
gorta şirketlerinin Türkiye’deki teşkilâtını,

ğ) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
h) TSB: Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini,
ı) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Atamaya, İş Kabulüne ve Ücrete İlişkin Hükümler

İhbar
MADDE 4 – (1) Motorlu araç sigortalarında, sigortalı veya sigorta sözleşmesinden

menfaat sahibi olan kişiler tarafından hasar ihbarlarının sigorta şirketine yapılması gerekir.
(2) Sigorta şirketleri, hasar ihbarlarının alınmasından itibaren en geç 1 iş günü içinde

hasar dosyasını şirket nezdinde açar ve dosya bilgisini Müsteşarlıkça belirlenecek şablona uy-
gun olarak ilgili sigorta poliçeleriyle irtibatını kurmak suretiyle Merkeze iletir.

Atama
MADDE 5 – (1) Sigorta eksperi, sigortacı, sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta

sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından atanabilir.
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(2) Müsteşarlık, eksper atamalarının güvenli ve bizatihi ilgili kişi tarafından yapılmasını
sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

Sigorta şirketi tarafından atama
MADDE 6 – (1) Sigorta şirketi, motorlu araç sigortalarında ihbarın alınmasından iti-

baren en fazla 1 iş günü içinde ilgili dosya için eksper atanıp atanmayacağına ilişkin bilgiyi
4 üncü maddedeki usule göre Merkeze iletir, varsa eksper atama bilgisi EKSİST’e girer.

(2) Sigorta şirketince atanan eksper tarafından yapılan tespitlere, 3 iş günü içinde si-
gortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından itiraz
edilebilir. İtiraz süresi, eksper raporunun EKSİST’e girişine ilişkin olarak muhataba yapılan
bildirimle başlar. İtiraz halinde, Müsteşarlıkça belirlenecek bölge, branş, iş dağılımı gibi ob-
jektif kriterler dikkate alınarak EKSİST üzerinden tesadüfi olarak eksper ataması yapılır.

Sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi
tarafından atama

MADDE 7 – (1) Motorlu araç sigortalarında sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta
sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından, her aşamada eksper atanabilir.

(2) Sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi
tarafından atanan eksper tarafından yapılan tespitlere, 3 iş günü içinde sigorta şirketi tarafından
itiraz edilebilir. İtiraz süresi, eksper raporunun EKSİST’e girişine ilişkin olarak muhataba ya-
pılan bildirimle başlar. İtiraz halinde, sigorta şirketi tarafından atanan ekspere ilişkin bilgiler
EKSİST’e girilir.

(3) Sigorta şirketleri, sigorta poliçelerinde sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta
sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin de eksper tayin edebileceği bilgisine yer vermek
zorundadır.

Hakem eksper ataması
MADDE 8 – (1) Motorlu araç sigortalarında, eksper raporlarının EKSİST’e girişine

ilişkin bildirim yapılmasından itibaren 3 iş günü içinde taraflardan birinin talebi halinde hakem
eksper atanır.

(2) Hakem eksper ataması, en az on yıl bilfiil sigorta eksperliği yapmış olan sigorta
eksperleri arasından, Müsteşarlıkça belirlenecek bölge, branş, iş dağılımı gibi objektif kriterler
dikkate alınarak EKSİST üzerinden tesadüfi olarak yapılacaktır.

(3) Hakem eksper, atama tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde dosya üzerinden
inceleme yaparak raporunu hazırlar.

(4) Hakem eksper tarafından düzenlenecek olan rapor, nihai rapor olarak kabul edile-
cektir.

İş kabulü
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde EKSİST üzerinden atama bildirimini

alan eksper, kendisine teklif edilen işi kabul edip etmediğini en geç 1 iş günü içinde EKSİST
üzerinden bildirmediği takdirde işi kabul etmiş sayılır.

(2) Eksperin işi kabul etmemesi halinde, iş kabul edilene kadar ilk atama usulüne göre
yeniden atama yapılır.

(3) Eksperler, Kanunun 22 nci maddesinin on üçüncü fıkrasında düzenlenen iş kabul
esaslarına uygun hareket etmek zorundadır.

Zorunlu sigortalarda iş kabulü
MADDE 10 – (1) Zorunlu sigortalarda, Müsteşarlık tarafından esasları belirlenecek

eksper listesine kayıtlı eksperlerin iş kabulü zorunludur.
(2) Müsteşarlık, iş tayininin adil dağılımı için gerekli tedbirleri alır.
Ücret
MADDE 11 – (1) Motorlu araç sigortalarında ekspertiz ücreti, taban ekspertiz ücret ta-

rifesinden az olmamak üzere taraflar arasında serbestçe belirlenir.
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(2) 6 ncı madde uyarınca atanan eksperin/eksperlerin ücreti, sigorta şirketi tarafından
ödenir.

(3) 6 ncı madde uyarınca sigorta şirketi tarafından süresinde eksper ataması yapılma-
ması halinde, sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi
tarafından atanan eksperin ücreti, sigorta şirketi tarafından ödenir.

(4) 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre atanan eksperin ücreti, atamayı yapan tarafça
ödenir.

(5) 7 nci maddenin ikinci fıkrasına göre atanan eksperin ücreti, sigorta şirketi tarafından
ödenir.

(6) Hakem eksperin ücreti, taban ekspertiz ücret tarifesine göre atamayı talep eden ta-
rafça ödenir.

Taban ekspertiz ücret tarifesi
MADDE 12 – (1) Motorlu araç sigortalarında uygulanacak taban ekspertiz ücreti, İcra

Komitesi ve TSB’nin görüşleri alınarak Müsteşarlıkça belirlenir.
(2) Taban ekspertiz ücret tarifesi, Müsteşarlıkça aksine bir düzenleme yapılmadıkça her

takvim yılı başında TÜİK tarafından belirlenen üretici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış
oranında artırılarak uygulanır.

(3) Müsteşarlık, gerekli görülmesi halinde diğer branşlar için ücret tarifesi belirleyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Onarım servislerinin değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Onarım servislerinin değerlendirilmesi, Müsteşarlıkça belirlenecek

esaslar dâhilinde ilgili branşta ruhsat sahibi olan eksperler tarafından yapılabilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri

yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu

Bakan yürütür.
—— • ——

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
SİGORTA EKSPERLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2008 tarihli ve 26914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta
Eksperleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/6/2008 26914

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/5/2010 27575
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ TİP ONAY YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2008 tarihli ve 27027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve

Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) AT Tip Onay Belgesi; 9/3/2007 tarihli ve 26457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) ile 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT)’ne göre belgelendiri-

lenler dışındaki ölçü ve ölçü aletlerine verilir. Bunlarla ilgili işlemler, 11/1/2010 tarihli ve 27459

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında

Yönetmelik (2009/34/AT) hükümleri çerçevesinde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri

ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik

(2009/34/AT)’e göre muayene kuruluşundan veya onaylanmış kuruluştan alınacak muayene

ve deney raporu,

b) Üreticinin kendisi tarafından kurulan en az bir, bunun üretim kapasitesi ve muayene

edilecek ölçü aletlerinin özellikleri bakımından yeterli olmaması durumunda ilave olarak no-

terden servis sözleşmesi yapılan yeteri kadar tamir ve ayar servisinin/istasyonunun unvanı, ad-

resi, işyeri uygunluk belgesi numarası/sicil ve muayene kartı numarası ile tamir ve ayar yetki

belgesi numarasını belirten liste ve sözleşmenin noter tasdikli sureti,”

“(4) Bu maddede belirtilen belgelerin yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, ye-

minli tercüme büroları tarafından Türkçeye çevirisi yapılan metinler ile yabancı dilde düzen-

lenen metinlerin imalatçı/ithalatçı firma tarafından imzalanarak kaşelenmiş olarak ibraz edil-

mesi gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) AT Tip Onay Belgesi alınan ölçü ve ölçü aletleri, Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kont-

rol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (2009/34/AT)’te belirtilen muayene işlemleri ile muayene

işaretleri ve/veya damgalama işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (g) bentleri

ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Damgalanacak ölçü aletlerinin damga planı ile damgaya ait ölçeklendirilmiş çizim

ve kodlamalar,”

“g) Üreticinin kendisi tarafından kurulan en az bir, bunun üretim kapasitesi ve muayene

edilecek ölçü aletlerinin özellikleri bakımından yeterli olmaması durumunda ilave olarak no-

terden servis sözleşmesi yapılan yeteri kadar tamir ve ayar servisinin/istasyonunun unvanı, ad-

resi, işyeri uygunluk belgesi numarası/sicil ve muayene kartı numarası ile tamir ve ayar yetki

belgesi numarasını belirten liste ve sözleşmenin noter tasdikli sureti,”
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“(4) Bu maddede belirtilen belgelerin yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, ye-

minli tercüme büroları tarafından Türkçeye çevirisi yapılan metinler ile yabancı dilde düzen-

lenen metinlerin imalatçı/ithalatçı firma tarafından imzalanarak kaşelenmiş olarak ibraz edil-

mesi gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) ile Ölçü Aletleri Yö-

netmeliği (2004/22/AT) kapsamında belgelendirilen ölçü ve ölçü aletleri, ilgili teknik düzen-

lenmesinde belirtilen muayene işlemleri, muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri ya-

pılmış ve onaylanmış kuruluş ile işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULLARI ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/10/2008 tarihli ve 27031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl İstih-

dam ve Mesleki Eğitim Kurulları  Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Denetim Kurulu: Kurum tarafından yürütülen aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki

kurs ve programları denetlemek üzere oluşturulan il istihdam ve mesleki eğitim denetim ku-

rullarını,”

“c) İl müdürlüğü: Çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Kurul; valinin başkanlığında, belediye başkanı, büyükşehir belediyesi bulunan il-

lerde büyükşehir belediye başkanı veya genel sekreteri ya da genel sekreter yardımcısı, il özel

idaresi genel sekreteri, il millî eğitim müdürü, il bilim, sanayi ve teknoloji müdürü, çalışma ve

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/10/2008 27027

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 17/1/2010 27465

2- 15/6/2013 28678
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iş kurumu il müdürü, il ticaret ve sanayi odası başkanı veya başkanları, işçi konfederasyonla-

rından birer temsilci, işveren konfederasyonlarından birer temsilci, Sakatlar Konfederasyonun-

dan bir temsilci, il esnaf ve sanatkârlar odaları birliği başkanı, ilde bulunan yükseköğretim ku-

rumlarının çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü veya mesleki teknik eğitim bölüm-

lerinden valinin belirleyeceği bir öğretim üyesi, il gümrük ve ticaret müdürü, kalkınma ajansı

temsilcisinden oluşur.”

“(3) Kurul toplantılarına Genel Müdürlükten İstihdam Uzmanları, Daire Başkanları ve

üstü düzeyde katılım sağlanabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurul, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantı, “il istihdam politikası”

ve “il mesleki eğitim politikası” başlıklarında yapılacak iki oturumdan oluşur. Oluşturulacak

il mesleki eğitim politikalarının istihdam politikaları ile uyumlu olmasına dikkat edilir. Her bir

oturum için yapılacak çalışmalar ilgili Kurumun İl Müdürlüğü tarafından yapılır.”

“(3) Kurul gündemi, kurul başkanı ve talepleri halinde üyelerin görüşü alınarak, Yürütme

Kurulunca hazırlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek

üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Genel Müdürlük tarafından yazı ile bildirilen ve devletin genel işgücü piyasası po-

litikaları ile uyumlu politikalar öncelikli olarak dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yürütme Kurulu, ayda bir kez bir önceki toplantıda belirlenen gün ve saatte topla-

nır. Ancak yeterli gündem olmaması halinde, bu süre üç ayda bir, yapılacak olan Kurul toplan-

tısından önce şeklinde uygulanabilir. İhtiyaç olması halinde olağanüstü toplantı yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(1) İl müdürlüklerince yürütülen, aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve prog-

ramlar ve sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı ve Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla

Denetim Kurulu tarafından denetlenir.”

“(4) Denetim Kurulu, ihbar, şikâyet gibi nedenlerle yapılacak olağanüstü denetimler

dışında aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlar ile sonuçlarını, faaliyet süre-

since en az bir kere denetler. Denetimlerde Kurum tarafından düzenlenecek denetim formu

kullanılır. Kurs ve programların bitiminde genel bir değerlendirme raporu yazılır.”

“(5) Denetim Kurulunca hazırlanan denetim raporları il müdürlüğüne ve yapılacak ilk

toplantıda Kurula sunulur. Raporda belirtilen eksikliklerin tamamlanması ve tavsiyelerin yerine

getirilmesi için raporun bir özeti yükleniciye 5 gün içinde İl Müdürlüğü tarafından tebliğ edilir.

Yüklenici tebligatta belirtilen eksiklikleri 10 gün içinde tamamlar. Süresi içerisinde eksiklik-

lerin tamamlanmaması halinde, 24 ay süreyle aynı yüklenici ile kurs veya program düzenlene-

mez. Ayrıca; denetim sonucunda konusu suç teşkil eden hususların tespiti halinde, bu durum
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gecikmeksizin kurul başkanına bildirilir ve kurul başkanının onayı ile yetkili mercilere suç du-

yurusunda bulunulur.”

“Kurum üyesi haricindeki üye belirlemede İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisine öncelik

verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin; birinci fıkrasının (a)  ve (ç) bent-

leri ile ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Vali, belediye başkanı (Büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediye

başkanı veya genel sekreteri ya da genel sekreter yardımcısı), il özel idaresi genel sekreteri, il

millî eğitim müdürü, İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü,

il ticaret ve sanayi odası başkanı veya başkanları, il esnaf ve sanatkârlar odaları birliği başkanı,

İl Gümrük ve Ticaret Müdürü, Kalkınma Ajansı temsilcisinin; kurumlarında asli görevlerinin

başında olmamaları halinde yerlerine sadece kurumlarında bulundukları makama vekâlet eden-

ler Kurul toplantılarına katılabilir.”

“ç) Kurul üyelerinden; toplantılara mazeretsiz olarak katılmayanlar ile mazereti nede-

niyle üst üste iki kez toplantılara katılım sağlamayanların bu durumları Kurul Başkanına ve il-

gili merkez teşkilatına yazı ile bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması istenir.”

“(2) Yürütme Kurulu üyelerinin yıl içinde yapılan toplantılara mazeretsiz katılmamaları

halinde; il müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğü temsilcilerinin yerine yeni üyelerin görev-

lendirmesi yapılır; aynı durumda olan diğer üyeler için ise,  yapılacak ilk Kurul toplantısında

seçim yapılır.”

“(3) Denetim Kurulu üyelerinin yıl içinde yapılan denetimlere mazeretsiz katılmamaları

halinde; il müdürlüğünün teklifi ve Kurul başkanının onayı ile yeni üyeler görevlendirilir. Bu

şekilde Denetim Kurulu üyeliğinden çıkarılanlar, iki yıl geçmedikçe yeniden üye olarak gö-

revlendirilemez.”

“(5) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslara uygun olmayan katılımlar için

herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Kurum tarafından; Kurul üyelerine yılda dörtten, Yürütme

Kurulu üyelerine ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı için (3000) gösterge rakamını

geçmeyecek şekilde Kurum Yönetim Kurulunca belirlenecek gösterge rakamının memur aylık

katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Denetim Kurulu

üyelerine ise, aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlardan, ayda otuzu geçme-

mek üzere denetlenen kurs veya program başına (300) gösterge rakamını geçmeyecek şekilde

Kurum Yönetim Kurulunca belirlenecek gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı

sonucu bulunacak tutar üzerinden denetim ücreti ödenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanı müştereken yürütür.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanı müştereken yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:
YURT DIŞI İŞÇİ ERTELEME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi,

işveren, meslek ya da sanat mensubu statüsü ile yurt dışında bulunan yükümlülerin, 21/6/1927
tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/G maddesi kapsamındaki erteleme işlemlerini
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 1111 sayılı Kanuna ve 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı

Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi yükümlüler ile bu yükümlüler hak-
kında işlem yapacak kurum, kuruluşları ve yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde
çalışan yükümlüleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1111 sayılı Kanunun 35/G maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Altı aydan fazla yurt içinde kalma: Erteleme başvuru tarihi ile ertelemenin sona ere-

ceği tarih arasında kalan herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün dahil daha fazla
süreyle yurt içinde bulunmayı,

b) Erteleme başvurusu: 1111 sayılı Kanunun 35/G maddesi hükümlerinden yararlanmak
isteyen yükümlülerin; durumlarını ispata yarayan belgeleri bağlı oldukları konsolosluklara
ibraz etmeleri, yararlanma şartlarını taşıdıkları tespit edilenler hakkında EK-B “Erteleme Bel-
gesi” tanzim edilmesi ile oluşan işlemi,

c) Gemi adamı: Bir iş sözleşmesine bağlı olarak, yabancı bandıralı gemilerde gemi ada-
mı sertifikalarında yazılı mesleğini icra eden yükümlüleri,

ç) İşçi: Süreli ya da süresiz oturma veya çalışma iznine ya da vatandaşlık statüsüne
bağlı olarak, yabancı bir ülkede serbestçe ikamet etme ve herhangi bir işyerinde çalışma hak-
kına sahip yükümlüleri,

d) İşveren: Süreli ya da süresiz oturma veya çalışma iznine ya da vatandaşlık statüsüne
bağlı olarak, yabancı bir ülkede serbestçe ikamet etme ve bir işyerini bizzat kendi veya ortakları
ile birlikte işletme hakkına sahip yükümlüleri,

e) Kanun: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununu,
f) Kesin dönüş: Erteleme süresi sona ermeden sürekli ikamet maksadıyla yurda dön-

meyi,
g) Konsolosluk: Yükümlülerin ikamet veya işyeri bakımından hizmet bölgesinde bu-

lundukları Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarını,
ğ) MBS: Millî Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemini,
h) Meslek veya sanat mensubu: Süreli ya da süresiz oturma veya çalışma iznine ya da

vatandaşlık statüsüne bağlı olarak, yabancı bir ülkede serbestçe ikamet etme ve meslek ya da
sanatını icra etme hakkına sahip yükümlüleri,

ı) Oturma veya çalışma izni: Yükümlülere işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat
mensubu statüleri ile bulundukları ülkede serbestçe ikamet etme ve çalışma hakkı sağlayan
ilgili ülke makamlarınca verilmiş müsaade belgelerini veya ilgili ülkenin vatandaşlık statüsünü,
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i) Otuz sekiz yaş ve öncesi: Yirmi yaşına girdikleri yılın 1 Ocak tarihinden 38 yaşını
dolduracakları yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süreyi (Örn.: 1985 doğumlu bir yükümlü
için, 1/1/2004 ile 31/12/2023 tarihleri arasındaki süre içinde),

j) Sınır dışı edilme: Erteleme başvuru tarihi ile ertelemenin sona ereceği tarih arasında
kalan sürede başvuruda bulundukları ülkelerdeki serbestçe ikamet etme ve çalışma hakları iptal
edilenleri,

k) Takvim yılı: Her yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasındaki süreyi,
l) Umuma mahsus pasaport: Türk vatandaşlarının yurda giriş ve çıkışlarında yetkili ma-

kamlara ibraz etmek zorunda oldukları diplomatik pasaport, hizmet damgalı pasaport ve hususi
damgalı pasaport dışında kalan ve başvuru tarihinde geçerlilik süresi devam eden Türkiye Cum-
huriyeti yetkili makamlarınca düzenlenmiş pasaportu,

m) Yükümlü: Yabancı ülkelerde ikamet eden, 1111 sayılı Kanuna ve 1076 sayılı Kanuna
tabi Türk vatandaşlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yararlanma Şartları, Başvuru Esasları ve Erteleme Süresinin Tespiti

Yararlanma şartları
MADDE 5 – (1) Yararlanma şartları aşağıda belirtilmiştir.
a) Doğum yılına göre 38 yaş ve öncesinde bulunmak.
b) Yabancı ülkelerde, ikamet etme ve çalışma hakkına sahip olarak işçi, işveren, meslek

veya sanat mensubu statülerinden biri ile bulunuyor olmak.
c) Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olmak.
ç) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile askerlik

hizmetine başlamamış olmak.
d) Kesinleşmiş hapis cezası kararı nedeniyle adli makamlarca aranan şahıslardan ol-

mamak.
(2) Yabancı ülkelerde; kaçak işçi ve sığınmacı olarak bulunanlar, bu durumlarını sona

erdirmedikçe erteleme başvurusunda bulunamazlar.
Başvuru esasları
MADDE 6 – (1) Yükümlüler aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ikamet ettikleri ül-

kelerdeki konsolosluklara bizzat ya da posta yoluyla başvuruda bulunurlar.
a) İşçiler için gerekli belgeler;
1) Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve kendisine yabancı ül-

kede işçi statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesi ya da yabancı ülke vatandaşlık
kimlik belgesi veya pasaportu.

2) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veya yabancı ülke vatandaşlık kim-
lik belgesi ya da pasaportu.

b) İşverenler için gerekli belgeler;
1) Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve kendisine yabancı ül-

kede işveren statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesi ya da yabancı ülke vatandaşlık
kimlik belgesi veya pasaportu.

2) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veya yabancı ülke vatandaşlık kim-
lik belgesi ya da pasaportu.

c) Bir meslek veya sanatı icra edenler için gerekli belgeler;
1) Yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve meslek ya da sanatlarını yabancı

ülkede icra etmelerine imkân veren oturma veya çalışma izin belgesi ya da yabancı ülke va-
tandaşlık kimlik belgesi veya pasaportu.
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2) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veya yabancı ülke vatandaşlık kim-
lik belgesi ya da pasaportu.

ç) Gemi adamları için gerekli belgeler;
1) Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş fii-

len gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir iş sözleşmesi.
2) Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanı.
3) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veya yabancı ülke vatandaşlık kim-

lik belgesi ya da pasaportu.
(2) Gemi adamları, geminin bandırasını taşıdığı ülkedeki veya Dışişleri Bakanlığının

gemi adamlarının işlemlerinin yürütülmesi için yetkilendirdiği EK-A da yazılı konsolosluklara
bizzat başvururlar.

(3) Kendisi resmi devlet görevlisi sıfatı taşımamasına rağmen; eşinin görevinden dolayı
diplomatik, hizmet veya hususi pasaport sahibi olan yükümlülerin erteleme başvuruları işleme
alınır.

Erteleme süresinin tespiti
MADDE 7 – (1) Konsolosluklarca başvuruları kabul edilen yükümlülerin yoklama,

celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemi, aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak ve doğum
yılına göre 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihini aşmayacak şekilde ertelenir.

a) Başvuruda bulundukları yabancı ülkelerde süresiz oturma veya çalışma iznine ya da
vatandaşlık hakkına sahip olan yükümlülerin ertelemeleri, başvurularının kabulünü müteakip
doğum yılına göre 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar,

b) Oturma veya çalışma izinlerinden uzun olanının bitim tarihi ile başvuru tarihi ara-
sında;

1) Bir yıl ve daha kısa süre bulunan yükümlülerin ertelemeleri, başvuruda bulundukları
yılı takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar,

2) Bir yıldan fazla süre bulunan yükümlülerin ertelemeleri, oturma veya çalışma izin-
lerinden uzun olanının biteceği yılı takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar,

yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ertelemenin İptali ve Yeniden Erteleme Esasları

Ertelemenin iptali
MADDE 8 – (1) Erteleme başvurusu kabul edilenlerden;
a) Yararlanma şartlarını oluşturmadıkları halde başvuruları sehven kabul edilenlerin,
b) Kendi istekleri ile yararlanma hakkından vazgeçenlerin,
c) Türk vatandaşlığından izinle çıkan veya Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk vatandaşlığı

kaybettirilenlerin,
ç) Gerçeği yansıtmayan belgelerle başvuruda bulunanların,
d) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile askerlik

hizmetine başlayanların,
e) Askerliğe elverişsiz hale gelenlerin,
f) Vefat edenlerin,
g) Başvuru tarihi ile ertelemenin sona erdiği tarih arasında;
1) Yararlanma şartlarını kaybedenlerin,
2) Herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün dahil fazla süreyle yurt içinde

kalanların,
3) Yurda kesin dönüş yapan veya sınır dışı edilenlerin,

Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2015 – Sayı : 29456



4) Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî görevlisi sıfatıyla yurt dışında bulunanların,
5) Türk bandıralı gemilerde çalışanların,
ertelemeleri iptal edilir.
(2) Ertelemesi iptal edilen yükümlülerin askerlik işlemleri, tabi oldukları statüde yürü-

tülür.
Yeniden erteleme esasları
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)

bentlerinde yazan nedenlerden dolayı askerlik ertelemeleri iptal edilenler, yararlanma şartlarını
oluşturdukları takdirde konsolosluklar vasıtasıyla yeniden erteleme başvurusunda bulunabilir-
ler.

(2) Zorunlu nedenlerden (bulunduğu ülkede meydana gelen savaş, genel hayatı olumsuz
etkileyen toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık ve benzeri.) dolayı yurda dönen ve er-
teleme dönemi içinde yer alan herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün dahil fazla
süreyle yurt içinde kalanların ertelemeleri, yükümlünün yurda döndüğü yılı takip eden yılın
sonuna kadar iptal edilmez. Bu süre zarfında başka bir ülkede veya geldiği ülkede yeniden ya-
rarlanma şartlarını oluşturan ve konsoloslukları tarafından erteleme başvuruları kabul edilen-
lerin ertelemeleri devam ettirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar

Sağlık işlemleri
MADDE 10 – (1) Askerlikleri erteli olan yükümlülerin yoklama sağlık muayeneleri,

istekli olmadıkça yaptırılmaz.
(2) Ancak, ertelemesi olsun ya da olmasın, askerlik hizmeti yapmaya engel sağlık so-

runları olduğunu konsolosluklarına müracaatlarında beyan edenlerin sağlık raporları ile bu ra-
porların düzenlenmesine esas muayene ve tetkik evrakının Türkçe tercümeleri, incelenmek
üzere konsolosluklarca doğrudan Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığına gön-
derilir.

(3) Yükümlüler isterlerse, askerlik şubeleri tarafından sevk edilecekleri asker hastane-
lerinde de sağlık muayenelerini yaptırabilirler.

(4) Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca yapılan rapor incelemesi
neticesinde veya askerlik şubelerince sevk edildikleri asker hastanelerince, haklarında;

a) “Askerliğe Elverişli Değildir” kararı verilenler, sağlık nedeniyle askerlik hizmetinden
muaf tutulurlar. Bu durumdakiler hakkında askerlik şubelerince muafiyet kararı alınır.

b) “Ertesi Yıla Bırakma” kararı verilenler, birlikte işlem gördükleri doğumluların yok-
lama dönemi sonuna kadar, sağlık muayene işlemini yenilerler. Bu durumdakiler hakkında as-
kerlik şubelerince “Ertesi Yıla Bırakma” kararı alınır.

c) “Sevk Geciktirmesi” kararı verilenlerin askere sevkleri, rapor süresi sonuna kadar
tabi oldukları askerlik hizmet statüsüne göre askerlik şubelerince ertelenir.

ç) “Yurt İçinde Bir Asker Hastanesinde Muayenesi Uygundur” kararı verilenler yurda
dönerek, askerlik şubelerince sevk edilecekleri asker hastanelerinde sağlık muayenelerini yap-
tırırlar. Bu durumdakiler hakkında, asker hastanelerince verilecek sağlık kararına göre işlem
yapılır.

(5) Yapılan muayene veya rapor incelemesi neticesinde haklarında verilen sağlık kara-
rına itiraz edenler, sağlık kararının kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde dilekçe ile
askerlik şubelerine müracaat ederler. Rapor kararlarına süresi dışında itiraz edenlerin müraca-
atları kabul edilmez. İtiraz işlemleri, Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca
karara bağlanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Yükümlüler ve İlgili Makamlarca Yapılacak İşlemler

Yükümlülerce yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) Askerlik ertelemesinden yararlanmak isteyen yükümlüler, bu Yönet-

meliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgelerle birlikte konsolosluklara başvururlar.
(2) Başvuruları kabul edilenler, yararlanma şartlarını kaybetmeleri halinde, başvuruda

bulundukları konsolosluklara ve kayıtlı oldukları askerlik şubelerine bilgi verirler. Yükümlüler,
adres ve iletişim bilgilerindeki değişiklikleri, 1 ay içinde konsolosluk ve askerlik şubelerine
bildirirler.

(3) Erteleme süresi içinde Kanunun başka bir maddesi gereğince askerlik erteleme ta-
lebinde bulunacak olanlar, bu Yönetmelik çerçevesinde yapılan erteleme işleminin sonlandı-
rılması için doğrudan veya konsoloslukları vasıtasıyla askerlik şubelerine müracaat ederler.

(4) Erteleme başvurusu olsun ya da olmasın, askerlik hizmetini yerine getirmeye engel
sağlık sorunu bulunduğunu beyan edenler, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen
esaslara uygun olarak ilgili makamlara müracaat ederler.

Konsolosluklarca yapılacak işlemler
MADDE 12 – (1) Erteleme başvurusunda bulunan askerlik çağına girmiş yükümlülerin,

bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen yararlanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları yabancı
ülke çalışma mevzuatı çerçevesinde incelenerek karara bağlanır.

(2) Yükümlülerin yabancı ülkelerdeki ikamet ve çalışma izinlerinin kendilerine işçi, iş-
veren, meslek ya da sanat mensubu statülerini sağlayıp sağlamadığının tespiti için gerekirse
yerel makamlardan yazılı ya da sözlü bilgi alınabilir ve edinilecek bilgi doğrultusunda oluştu-
rulan kanaate göre işlemler yürütülür. Konsolosluklar; yükümlünün durumunu aydınlatmaya
yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi başvuru sırasında talep edebilirler.

(3) Kendisi resmi devlet görevlisi sıfatı taşımamasına rağmen; eşinin görevinden dolayı
diplomatik, hizmet veya hususî pasaport sahibi olan yükümlülerin erteleme başvuruları işleme
alınır. Geçerlilik süresi bitmiş pasaport ile müracaat eden yükümlülerin pasaport yenileme baş-
vuruları alınarak erteleme başvuruları işleme konabilir.

(4) Her ne sebeple olursa olsun yabancı bir ülkeye iltica talebiyle sığınan yükümlüler
ile yabancı ülkede ikamet etme ve çalışma hakkı bulunmadığından kaçak olarak yaşayanların
erteleme başvuruları, bu durumlarını sonlandırıp Kanunda yazılı işçi, işveren, meslek veya
sanat mensubu statülerini elde etmedikçe kabul edilmez.

(5) Başvuru tarihi itibariyle; oturma veya çalışma izni bulunmayan işçi, işveren, meslek
veya sanat mensupları ile geçerlilik süresi sona ermiş gemi adamı cüzdanı ve iş sözleşmesi
ibraz edenler ile yurt içinde firar, izin veya hava değişimi aşımında bulundukları için aranan
ya da dövizle askerlik hizmeti dışında herhangi bir statüde fiili askerlik hizmetine başlamış
olanların başvuruları kabul edilmez.

(6) Yararlanma şartlarını taşıdıkları anlaşılanlar hakkında; dört suret EK-B “Erteleme
Belgesi” düzenlenir, ilgili bölümleri yükümlülere imza karşılığı tebliğ edilir ve başvurunun in-
celenmesine esas diğer evrak (oturma-çalışma izin belgeleri ve Türkiye Cumhuriyeti pasaportu,
yabancı ülke pasaportu veya kimlik belgesi, gemi adamı cüzdanı ve iş sözleşmesi, varsa kon-
soloslukça talep edilen diğer belgeler) ile birlikte iki sureti onay için yükümlünün kayıtlı olduğu
askerlik şubesi başkanlığına gönderilir, bir sureti yükümlünün kendisine verilir, diğer sureti
ise konsoloslukta muhafaza edilir. Yükümlülerin erteleme bitim tarihleri bu Yönetmeliğin 7 nci
maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde tespit edilir.

Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2015 – Sayı : 29456



(7) Onayı müteakip askerlik şubesince gönderilen bir suret EK-B “Erteleme Belgesi”,
yükümlünün konsolosluktaki dosyasında muhafaza edilir. Yeniden erteleme hakkı kalmayan
veya askerlik hizmetini yerine getiren yükümlünün dosyası imha edilebilir.

(8) Yükümlüler müteakip erteleme başvurularını posta ile yapabilirler. Yükümlülerin,
müteakip erteleme için bizzat ibraz ettikleri veya posta yoluyla gönderdikleri belgelerin doğ-
ruluğu ve mevzuata uygunluğu incelenir. Gemi adamlarının bizzat başvurmaları gerektiğinden
posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmez.

(9) Müteakip erteleme başvurusunda bulunanların önceki erteleme dönemi içindeki du-
rumları bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde kontrol edilir ve her-
hangi bir ihlali tespit edilenlerin müteakip erteleme başvuruları işleme alınmaz. Bunlara du-
rumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulmaları gerektiği bildirilir. Yükümlülerin yurda giriş
ve çıkış tarihleri Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarından kontrol edilirken, “girişi olmayan
çıkışlar” ve “çıkışı olmayan” girişler ile aynı güne ait giriş ve çıkışlar dikkate alınmaz. Emniyet
Genel Müdürlüğü kayıtlarında yurt dışına çıkışının olmadığı belirlense bile, yurt dışına çıktığını
gösteren kullanılmış seyahat bileti, pasaport çıkış kaşesi, muayene veya tedavi belgeleri veya
benzeri belgeler ibraz edebilenlerin işlemleri, bu tespit doğrultusunda yürütülür.

(10) Müteakip erteleme başvuruları kabul edilenler hakkında dört nüsha EK-C “Mü-
teakip Erteleme Belgesi” düzenlenir, ilgili bölümleri yükümlülere imza karşılığı tebliğ edilir
ve başvurunun incelenmesine esas diğer evrak (oturma-çalışma izin belgeleri ve Türkiye Cum-
huriyeti pasaportu, yabancı ülke pasaportu veya kimlik belgesi, gemi adamı cüzdanı ve iş söz-
leşmesi, varsa konsoloslukça talep edilen diğer belgeler) ile birlikte iki sureti onay için yü-
kümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesi başkanlığına gönderilir, bir sureti yükümlünün ken-
disine verilir, diğer sureti ise konsoloslukta muhafaza edilir. Yükümlülerin erteleme bitim ta-
rihleri bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde tespit edilir.

(11) Ertelemesi bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükümlerine göre iptal edilen yüküm-
lülerden yeniden erteleme başvurusunda bulunanların işlemleri bu Yönetmeliğin 9 uncu mad-
desi hükümleri kapsamında değerlendirilir. Bununla birlikte, ertelemesinin iptaline ilişkin ma-
zereti olduğunu beyan edenlerin müracaatları, gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi maksa-
dıyla Askeralma Dairesi Başkanlığına yönlendirilir. Bu durumdakilerin mazeret beyan dilek-
çeleri gönderilirken, mazerete ilişkin yabancı dille yazılmış belgelerin, rapor ve muayene ev-
rakının Türkçe tercümeleri de dilekçeye ilave edilir.

(12) Yabancı bir ülkede yüksek lisans/doktora eğitimi gördüklerinden Kanunun 35/E
maddesi kapsamında askerlikleri erteli iken, daha sonra Kanunun 35/G maddesi kapsamında
erteleme hakkı kazanan ve hakkında erteleme belgesi düzenlenenler için Kanunun 35/E mad-
desi kapsamındaki ertelemesinin iptali yönünde Askeralma Dairesi Başkanlığına teklifte bulu-
nulur.

(13) “Aile Birleşimi Antlaşmaları” çerçevesinde yabancı bir ülkede kendilerine ikamet
etme ve çalışma hakkı verilmesi taahhüt edilenlerin askerlikleri, oturma veya çalışma izni alın-
caya kadar birer yıllık sürelerle en çok iki kez ertelenir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlen-
miş ikamet ve çalışma hakkı verileceğini taahhüt eden belge ve geçerlilik süresi bulunan Tür-
kiye Cumhuriyeti pasaportu ile birlikte konsolosluklara müracaat edenler hakkında dört nüsha
EK-Ç “Aile Birleşimi Erteleme Belgesi” düzenlenir ve ilgili bölümleri imza karşılığı kendile-
rine tebliğ edilerek, iki sureti onay için yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesi başkanlığına
gönderilir, bir sureti yükümlünün kendisine verilir, diğer sureti ise konsoloslukta muhafaza
edilir. Yükümlülerin ertelemeleri, 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihini aşmamak
kaydıyla, başvuru yılını takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar yapılır. Müracaatlar, yüküm-
lünün ikamet ve çalışma hakkı verileceği taahhüt edilen ülkede yaşayan eşi, annesi, babası
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veya kardeşleri aracılığı ile de yapılabilir. Bu şekilde yapılan müracaatlarda; yükümlü adına
müracaat edenin oturma veya çalışma izni bulunduğunu gösteren belgelerin ve yükümlü ile
yakınlık derecesini ispata yarayan evlilik belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneğinin de yü-
kümlüye ikamet ve çalışma hakkı verileceğini taahhüt eden yabancı ülke makamları tarafından
düzenlenmiş belge ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

(14) “Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında askerlikleri iki kez ertelenmesine rağ-
men müracaat ettikleri yabancı ülkede oturma veya çalışma izni alamayanların müteakip erte-
leme talepleri konsolosluklarca kabul edilmez. Bu durumdakilerin müracaatlarına ne işlem ya-
pılacağı, oturma veya çalışma izni alamama nedenleri ile konsolosluk görüşlerini de ihtiva
eden bir yazı ile Askeralma Dairesi Başkanlığından sorulur. Askeralma Dairesi Başkanlığınca
yapılacak incelemede, mücbir sebeplere bağlı olarak oturma veya çalışma izni verilme işlem-
lerinin uzadığı tespit edilenlerin askerlikleri son kez bir yıl süre ile ertelenir, erteleme süresi
sonunda oturma veya çalışma izni alamayanların “Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında
yapacakları müteakip erteleme talepleri kabul edilmez.

(15) “Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında askerlikleri ertelenen yükümlülerin
oturma veya çalışma izni olmadan çalıştıkları süreler, dövizle askerlik hizmeti için gerekli ça-
lışma süresinden sayılmaz.

(16) Erteleme başvurusu olsun ya da olmasın, askerlik hizmeti yapmaya engel sağlık
sorunu bulunduğunu beyan eden veya sağlık durumunun tespiti için yoklama muayenesinin
yapılmasını isteyen yükümlülerin işlemleri, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen
esaslar dâhilinde yürütülür.

(17) İşledikleri suçlar nedeniyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulundu-
ğundan adli makamlarca arananların erteleme başvuruları reddedilerek, yükümlülerin askerlik
şubelerine konuyla ilgili bilgi verilir.

(18) Askeralma Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerinden gelen taleplere, makul bir
süre içinde cevap verilir.

(19) Kanun, Yönetmelik ve Yönergede çok açık ve net şekilde açıklanan konulara yö-
nelik vatandaş talepleri cevaplandırılır. Konsolosluklarca bilgi verilebilecek konularda vatan-
daşlar Askeralma Dairesi Başkanlığına veya askerlik şubelerine yönlendirilmez.

(20) Mevzuatta açıkça yer alan hususlar için Askeralma Dairesi Başkanlığından görüş
talep edilmez, tereddüt edilen konular Askeralma Dairesi Başkanlığından sorulurken konso-
losluk görüşleri de mutlaka belirtilir.

(21) Yükümlülerin pasaport müracaatları, askerlik işlemlerinden bağımsız olarak pa-
saport mevzuatı hükümlerine göre yürütülür ve kendilerinden askerlikle ilişkisiz olduklarına
dair herhangi bir belge talep edilmez ya da askerlik hizmeti nedeniyle aranma durumlarını sona
erdirmeleri istenmez.

Askerlik şubesi başkanlıklarınca yapılacak işlemler
MADDE 13 – (1) Konsolosluklarca başvuruları kabul edilen yükümlülerin EK-B “Er-

teleme Belgesi”nde yer alan bilgileri kontrol edilir;
a) İmza ve onay eksiklikleri bulunan,
b) Geçerlilik süresi sona ermiş oturma veya çalışma izni ile başvuruları kabul edilen,
c) Geçerlilik süresi sona ermiş gemi adamı cüzdanı veya iş sözleşmesi ile başvuruları

kabul edilen,
ç) Yurt içinde dövizle askerlik hizmeti dışında herhangi bir statüde askerlik hizmetine

başladıkları tespit edilen,
yükümlülerin başvuruları reddedilerek, konsolosluklara ve yükümlülere bilgi verilir.
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(2) EK-B “Erteleme Belgesi”ndeki bilgilere göre hak sahibi oldukları tespit edilmesine
rağmen, başvurunun incelenmesine esas evrakın gönderilmediği ya da eksik gönderildiği hal-
lerde, başvuru işleme alınır ancak eksik evrakın gönderilmesi ilgili konsolosluktan yazılı olarak
talep edilir. EK-B “Erteleme Belgesi”ndeki erteleme bitim tarihinin hatalı tespit edilmiş olması
halinde, hatalı tarihin üzerine kırmızı tek çizgi çekilir ve elle doğru tarih yazılarak düzeltilir.

(3) Yapılan incelemeyi müteakip, EK-B “Erteleme Belgesi” onaylanarak bir sureti baş-
vuruyu alan konsolosluğa iade edilir, diğeri yükümlünün askerlik şubesindeki şahsi dosyasında
muhafaza edilir ve erteleme belgesinin bir adet onaylı tıpkıçekim sureti yükümlünün yurt dışı
adresine gönderilir.

(4) Müteakip erteleme veya “Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında erteleme baş-
vurusunda bulunan yükümlülerin konsolosluklarınca gönderilen EK-C ve EK-Ç erteleme bel-
geleri de aynı esaslar dâhilinde kontrol edilir ve hak sahibi oldukları tespit edilenlerin erteleme
belgeleri onaylanarak, bir sureti başvuruyu kabul eden konsolosluğa iade edilir, diğeri yüküm-
lünün askerlik şubesindeki şahsi dosyasında muhafaza edilir ve erteleme belgesinin bir adet
onaylı tıpkıçekim sureti yükümlünün yurt dışı adresine gönderilir.

(5) Başvurusu onaylanan erteleme belgelerinde yazan bilgiler Millî Savunma Bakanlığı
Bilgi Sistemi (MBS)’ye kaydedilir.

(6) Yaş sınırına gelenlerin ertelemeleri 38 yaşlarını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihine
kadar yapılır. Bu tarihe kadar dövizle askerlikten yararlanmak üzere konsolosluklara veya yurda
dönerek askerlik hizmetini yapmak üzere askerlik şubelerine başvurmayanların durumlarına
uygun askerlik işlemine tabi tutulmak üzere takiplerine başlanır. 38 yaş sınırı nedeniyle erte-
lemesi sona erecek olanlara, o yılın Ocak ayı içinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak
üzere en geç 31 Aralık tarihine kadar konsolosluklarına başvurmaları gerektiği EK-D yazı ile
bildirilir.

(7) Erteleme başvuruları onaylananlardan durumları bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi
hükümlerine uyanların ertelemeleri iptal edilerek, statülerine göre askerlik işlemine tabi tutu-
lurlar. Bunlardan, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında yeniden başvuru hakkı kaza-
nanların işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(8) Erteleme belgesi veya yazısı gelenlerden; durumlarından şüpheye düşülenler, hak-
larında ihbar bulunanlar veya herhangi bir nedenle durumlarının araştırılmasına gerek duyu-
lanların başvuruları ilk anda reddedilmeyerek işleme konur ve durumları EK-E ile ilgili ma-
kamlar nezdinde araştırılır. Yapılan araştırma neticesinde hak sahibi olmadıkları tespit edilen-
lerin ertelemeleri iptal edilerek konsolosluğa ve yükümlüye bilgi verilir. Sahte bilgi, belge veya
beyanlarla başvuruda bulundukları tespit edilenler hakkında ayrıca 22/5/1930 tarihli ve 1632
sayılı Askeri Ceza Kanunu hükümleri kapsamında mahalli Cumhuriyet Başsavcılığına suç du-
yurusunda bulunulur. Mahkemelere gönderilecek suç dosyası EK-F ye göre oluşturulur. Suiis-
timalin önlenmesi kapsamında, konsolosluklarca postayla gönderilenler haricinde, elden geti-
rilen veya belgegeçer ile gönderilen başvuru evrakı kabul edilmez. Ancak; yükümlünün hak
kaybına uğrayabileceği veya mağdur olabileceği değerlendirilen zorunlu hallerde elden getirilen
veya belgegeçer ile gönderilen başvuru evrakına gerekli işlem yapılarak, evrakın konsoloslukça
tanzim edilip edilmediği en kısa sürede başvuruyu kabul eden konsolosluktan teyit edilir.

(9) Erteleme başvurusu olsun ya da olmasın, yurt dışındaki yükümlülerin sağlık işlem-
leri, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde yürütülür. Yükümlüler
hakkında Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca onaylanan sağlık kararları,
konsolosluklarına ve yükümlülerin adreslerine yazılı olarak bildirilir.
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(10) Yoklama kaçağı, bakaya veya dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarıldıkla-
rından noksan hizmetli olarak yurt içinde aranırken askerlik şubelerine teslim edilen yüküm-
lülerin askerlik işlemleri, yabancı bir ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olduklarını pa-
saport, oturma veya çalışma izin belgesi, yabancı ülke pasaportu veya kimlik kartı ya da kon-
soloslukları aracılığı ile kanıtladıkları takdirde, yoklama sağlık muayenelerinin yapılmasını
müteakip 3 ay süreyle geçici olarak ertelenir. Yurt dışına çıkarak konsoloslukları vasıtasıyla
dövizle askerlik veya erteleme başvurusunda bulunabilmeleri maksadıyla askerlikleri geçici
olarak ertelenen bu durumdaki yükümlülere, EK-G “Tebliğ-Tebellüğ Belgesi”nde yazan hu-
suslar açıklanarak imza karşılığı tebliğ edilir. Geçici ertelemesinin sona ermesini müteakip ye-
niden askerlik şubesine teslim edilen ve yapılan incelemede dövizle askerlik hizmeti veya as-
kerlik ertelemesi için konsolosluklarına başvuruda bulunmadıkları tespit edilenler, statülerine
göre yurt içinde silâhaltına alınırlar.

(11) Askerlik hizmetini yerine getirmedikleri için aranan yükümlülerden yabancı bir
ülkede ikamet ettikleri tespit edilenlerin yurt dışı adreslerine, askerlik durumlarını açıklayıcı
EK-Ğ yazı gönderilerek, askerlik şubesi ile irtibata geçmeleri istenir. Bu durumdakiler hakkında
konsolosluklara takip yazısı yazılmaz. Konsolosluk ve askerlik şubeleri arasında meydana ge-
lebilecek ihtilaflı durumların çözümü için Askeralma Dairesi Başkanlığından görüş talep edilir.
Yükümlülerin askerlik durumları hakkında büyükelçilikler ile doğrudan yazışma yapılmaz, ya-
zışmalar büyükelçiliklerin konsolosluk şubeleri ile yapılır.

(12) Yükümlülerin yurda giriş ve çıkış tarihleri Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinin
kayıtlarından kontrol edilirken, “girişi olmayan çıkışlar” ve “çıkışı olmayan” girişler ile aynı
güne ait giriş ve çıkışlar dikkate alınmayacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarında, yurt
dışına çıkışının ya da girişinin olmadığı belirlense bile, yurda giriş veya çıkış yaptığını gösteren
kullanılmış seyahat bileti, pasaport giriş-çıkış kaşesi, yurt içinde ya da yurt dışında muayene
veya tedavi gördüğünü gösteren rapor veya benzeri belgeler ile kanıtlayabilenlerin işlemleri,
yapılan tespit doğrultusunda yürütülür.

(13) Yükümlülere duyurulması istenen konular hakkında 25/1/2012 tarihli ve 28184
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hü-
kümlerine uygun olarak yurt dışı adreslerine yazılı olarak tebligat yapılır.

Askeralma bölge başkanlıklarınca yapılacak işlemler
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında askerlik şubelerince yapılan işlemlerin

mevzuata uygunluğu denetlenir.
(2) Askerlik şubelerinden gelen bilgi, belge, rapor ve çizelgeler birleştirilerek gerekli

kontrollerin yapılmasını müteakip, Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilir. Askeralma Dai-
resi Başkanlığından gönderilen bilgi, belge, rapor, çizelge ve talimatlar askerlik şubelerine ya-
yımlanır.

Askeralma Dairesi Başkanlığınca yapılacak işlemler
MADDE 15 – (1) Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından onay-

lanan sağlık raporları ilgili askerlik şubelerince işlem yapılmak üzere, Askeralma bölge baş-
kanlıklarına gönderilir.

(2) Konsolosluk işlemlerinin denetlenmesi ve konsolosluk personeli ile Askeralma Teş-
kilatı personeline hizmet içi eğitim verilmesi faaliyetlerini Dışişleri Bakanlığı ile koordineli
olarak yürütür.

(3) Yükümlüler ile uygulama kapsamına giren kurum ve kuruluşların mazeret, görüş
ve taleplerini değerlendirerek mevzuata uygun çözümler üretir, gerekli idarî ve yasal değişik-
likleri yapar.

(4) İhtiyaç duyulması halinde Yönetmelik eklerinde değişiklik ve düzenleme yapar.
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(5) Yükümlülerin işlemlerinin diğer kurum ve kuruluşlarla elektronik ortamda yürütül-
mesine ilişkin gerekli düzenlemeyi yapar. İşlemlerin tamamen yazışma olmadan elektronik or-
tamda yürütülmesi halinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan bilgiler, elektronik ortamda işlem
görür.

Dışişleri Bakanlığınca yapılacak işlemler
MADDE 16 – (1) Yükümlülerin askerlik işlemlerinin yürütülmesi konusunda konso-

losluklar arasında gerekli koordinasyon sağlanır.
(2) Askerlik işlemlerinin yürütülmesine etki eden yabancı ülkelerdeki gelişmeler ve ya-

bancı ülke mevzuatındaki değişiklikler konusunda Askeralma Dairesi Başkanlığına bilgi verir,
bu konuda görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Konsolosluk işlemlerinin denetlenmesi ve konsolosluk çalışanlarının hizmet içi eği-
tim ihtiyacının karşılanması maksadıyla, Askeralma Dairesi Başkanlığı ile birlikte gerekli plan-
lama faaliyetlerini yürütür.

(4) Yükümlülerin işlemlerinin Askeralma Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak elek-
tronik ortamda yürütülmesine ilişkin gerekli düzenlemeyi yapar. İşlemlerin tamamen yazışma
olmadan elektronik ortamda yürütülmesi halinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan bilgiler,
elektronik ortamda işlem görür.

Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca yapılacak işlemler
MADDE 17 – (1) Raporlar, 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen esas-
lara göre incelenir, varsa hastalık ve arızaları tespit edilir ve yükümlülerin sağlık durumları
hakkında bir karara varılır.

(2) Usulüne uygun olarak tazmin edilmemiş raporlar, gönderen makama iade edilir ve
eksiklikleri belirtilerek giderilmesi talep edilir.

(3) Yükümlülerin rapor kararlarına itiraz etmeleri halinde, itirazları karara bağlanır.
(4) Yükümlüleri rapor kararları hakkındaki bilgi talepleri cevaplandırılır.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak işlemler
MADDE 18 – (1) Askerlik hizmetini yerine getirdiğini belgelendiremeyen vatandaş-

ların yurda giriş ve çıkışları kayıt altına alınır, pasaportlarına giriş ve çıkış kaşelerinin basılması
sağlanır.

(2) Talep edilmesi halinde, giriş ve çıkış tarihlerini gösteren çizelgelerin Askeralma
Dairesi Başkanlığına, askerlik şubelerine ve dış temsilciliklerimize gönderilmesi sağlanır.

(3) Yükümlülerin işlemlerinin Askeralma Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak elek-
tronik ortamda yürütülmesine ilişkin gerekli düzenlemeyi yapar. İşlemlerin tamamen yazışma
olmadan elektronik ortamda yürütülmesi halinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan bilgiler,
elektronik ortamda işlem görür.

TRT Genel Müdürlüğünce yapılacak işlemler
MADDE 19 – (1) Askeralma Dairesi Başkanlığınca bildirilen hususların, yükümlülere

duyurulması sağlanır. Yapılan bu duyurular tebligat niteliğindedir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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Gedik Üniversitesinden:
GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gedik Üniversitesi ön lisans ve lisans prog-

ram/bölümlerinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gedik Üniversitesi fakülte/yüksekokul/meslek yük-

sekokulu tüm program/bölümlerinde yürütülen ön lisans, lisans eğitim ve öğretimi ile sınavlara
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ÇAP: Çift Anadal programını,
c) Fakülte: Gedik Üniversitesine bağlı fakülteleri,
ç) FYK: Gedik Üniversitesine bağlı fakültelerin yönetim kurullarını,
d) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
e) Hazırlık sınıfı: Gedik Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıfını,
f) İlgili yönetim kurulu: İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim ku-

rulunu,
g) Mütevelli Heyeti: Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ğ) MYO: Gedik Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulunu,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ı) Rektör: Gedik Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Gedik Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Gedik Üniversitesini,
k) ÜYK: Gedik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
l) Yandal: Yandal programını,
m) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,
n) YDYS: Gedik Üniversitesince yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavını,
o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bölüm/Programlara Başvuru ve Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Öğretim programları ve kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokulları/yüksekokulları/fakültelerin

program/bölümlerine alınacak öğrenci sayıları, ilgili birimlerin önerisi üzerine Senato tarafın-
dan belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra YÖK’e teklif edilir.

Üniversiteye giriş ve kayıt şartları
MADDE 6 – (1) Öğrencinin; kayıt, kayıt yenileme, ders kaydı, kayıt sildirme, ilişik

kesme, izinli sayılma ve kayıt dondurma, intibak, kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş, dikey
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geçiş, ÇAP, yandal, Üniversite dışından ders alma, özel öğrenci, Erasmus hareketliliği, sınavlar,
stajlar ve benzeri her türlü işlemler, ilgili mevzuat hükümleri ve/veya Senato kararları doğrul-
tusunda ilgili birimler ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Özel öğrenci statüsünde üniversitede ders alma
MADDE 7 – (1) Yurt içi/yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğ-

renci, Üniversitede açılan derslere özel öğrenci statüsünde başvurabilir. Bu konuda işlemler,
24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yürü-
tülür.

(2) Öğrenci, özel öğrenci statüsünde en fazla iki yarıyıl kabul edilir ve alabileceği yarıyıl
ders yükü, kayıtlı öğrencilerin ders yükünü aşamaz.

(3) Ön lisans programlarında ilk yarıyıla, lisans programlarında ise ilk iki yarıyıla özel
öğrenci kabul edilmez.

(4) Öğrencinin alacağı ders, öğretim dili şartına uymak zorundadır.
(5) Öğrenciler, özel öğrenci statüsünde ders aldıkları yarıyıla ya da yaz okuluna ait öğ-

renim ücretlerinin tamamını Üniversiteye öderler.
(6) Özel öğrenci, Üniversite öğrencisi sayılamaz ve öğrencilik haklarından yararlana-

maz, ancak Üniversite öğrencisine uygulanan akademik, idari ve mali kurallara tabidir. Bu öğ-
renciye diploma veya unvan verilmez, sadece aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge
verilir.

Özel öğrenci statüsünde başka üniversiteden ders alma
MADDE 8 – (1) Üniversitenin ön lisans/lisans programlarına kayıtlı bir öğrencinin di-

ğer bir yükseköğretim kurumundan ön lisans/lisans düzeyinde verilen dersleri özel öğrenci ola-
rak alması, bu şekilde alıp başardığı derslerin kayıtlı olduğu ön lisans/lisans programındaki
yükümlülüklerin yerine sayılması öğrencinin başvurusu üzerine ilgili fakülte/yüksekokul/mes-
lek yüksekokulu yönetim kurulunun onayına bağlıdır. Bu konuda işlemler, “Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çer-
çevesinde yürütülür.

(2) Öğrenciye, özel öğrenci statüsünde en fazla iki dönem izin verilir ve alabileceği
ders yükü her bir dönem için ders planında belirtilen normal kredi yükünü aşamaz. Yaz oku-
lunda alınan dersler izin verilen dönem hesabında dikkate alınmaz ve öğrenci yaz okulunda
alabileceği ders yükünün üzerine çıkamaz.

(3) Öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı derslerden kayıtlı olduğu programdaki
yükümlülüklerinin yerine sayılacak olanların, bunların kredi ve not uyarlamaları ve bu dersler
karşılığında programdaki hangi derslerden muaf tutulacağı ilgili yönetim kurulu tarafından de-
ğerlendirilerek karara bağlanır. Öğrencinin alacağı ders öğrenim dili şartına uymak zorundadır.

(4) Öğrenciler, özel öğrenci olarak ders aldıkları dönemlerde, dönem öğrenim ücretle-
rinin tamamını Üniversiteye öderler. Yaz okulunda özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler öğ-
renim ücretlerini ders aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

(5) Özel öğrenci statüsünde ders alınan dönemler öğrenim süresinden sayılır.
Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 9 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. De-
ğişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim
süresinden sayılır. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belir-
lenen esaslar doğrultusunda uygulanır.
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(2) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye ge-
len öğrencinin işlemleri, ders alması, öğretim ücreti vb. konularda ikili anlaşma ve ilgili mev-
zuat hükümlerine göre ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokulu/meslek yüksekokulu müdürlüğünce
yürütülür.

(3) Değişim programı çerçevesinde başka üniversitelerden ders almak isteyen öğrenci,
bu süreler içerisinde ilgili yarıyıl için öğretim ücretini Üniversiteye öder. Öğrencinin bu kap-
samda aldığı derslerin intibakları ve ne şekilde sayılacağı öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte/yük-
sekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(4) Değişim programı kapsamında Üniversiteye gelen öğrenci, öğrencilik haklarından
yararlanamaz. Ancak, Üniversite öğrencisine uygulanan akademik ve idari kurallara tabidir.
Bu öğrenciye diploma veya unvan verilmez, ancak Üniversitede aldığı dersleri ve notları gös-
teren bir belge verilir.

Öğrenci kayıt ve kabul işlemleri
MADDE 10 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine ve aşağıdaki

esaslara göre yapılır:
a) YÖK/ÖSYM’nin kayıt kabul koşullarına uygun olarak program/bölümü kazanmış

olmak,
b) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik, hükümlerine göre ilgili yönetim kurulu kararıyla yatay geçiş hakkı kazanmış olmak,

c) Sınavsız geçiş ile ÖSYM tarafından Üniversitenin Meslek Yüksekokuluna yerleşti-
rilmiş olmak,

ç) Kendi imkânlarıyla yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrenci için, Senato tara-
fından belirlenen kriterleri yerine getirmiş olmak,

d) YÖK’ün belirlemiş olduğu kayıt kabul şartlarını sağlamış olmak,
e) YÖK tarafından belirlenen esaslara göre, Üniversite tarafından belli alanlarda yapı-

lacak özel yetenek sınavında başarılı olmak,
f) Kayıt için gerekli belgeleri sunmak ve mali yükümlülükleri yerine getirmiş olmak.
Kesin kayıt işlemleri
MADDE 11 – (1) Üniversiteye ilk defa kaydolacak öğrencinin kesin kaydı YÖK/ÖSYM’nin

belirlediği tarihler arasında yapılır. Üniversiteye kabul edilen aday, şahsen veya kanuni tem-
silcileri veya vekilleri aracılığıyla, akademik takvimde kayıtlar için ilan edilen tarihler arasında,
istenen belgeleri sağlayarak ve öğretim ücretini ödeyerek Üniversiteye kayıt yaptırabilir. Kayıt
için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından uygun görülmüş onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak, adayın yazılı beyanına dayanılarak iş-
lem yapılır. Eksik belge ve posta yolu ile kesin kayıt yapılmaz. Süresi içinde kayıt işlemlerini
tamamlamayan öğrenci Üniversiteye kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için gerekli şartları taşı-
madığı anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencinin kaydı yapılmış olsa dahi iptal
edilir. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kabul edildiği tespit edilen adayın
kaydı yapılmaz; yapılmış ise bulunduğu yarıyıla bakılmaksızın kaydı iptal edilir. Bu öğrenci,
mezun olsa dahi kendisine verilmiş olan diploma dahil tüm belgeler geçersiz sayılır ve hakkında
yasal işlem başlatılır. Bu kişinin yatırmış olduğu öğretim ücretleri geri ödenmez.

Kimlik kartı
MADDE 12 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı

verilir.
(2) Öğrenci Üniversite içerisinde öğrenci kimliğini yanında bulundurmak ve gerekti-

ğinde ilgili kişilere göstermekle yükümlüdür.
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(3) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrenciden öğrenci
kimlik kartı geri alınır. Geri alınan kimlik kartı öğrencinin dosyasında saklanır.

(4) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, yerel bir gazetede
kimlik kartının kaybolduğunun ilan edilmesi ve bu ilanın Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
teslimi gerekir. Bedeli karşılığında öğrenciye yeni kimlik kartı verilir.

Yabancı dil yeterlik
MADDE 13 – (1) Kayıt olan öğrenci için, yabancı dil düzeyi, her akademik yılbaşında

yapılan YDYS ile belirlenir.
(2) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan program/bölümlerde YDYS sonucuna göre başarılı

olanlar ile YÖK ve Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal veya uluslararası sınavların bi-
rinden belirlenen düzeyde başarılı olduğunu eğitim yılı başında belgeleyen öğrenci, doğrudan
lisans öğrenimine başlar. Ulusal veya uluslararası sınavların birinden belirlenen düzeyde ba-
şarılı olduğunu akademik yıl içerisinde belgeleyen öğrenci ise, lisans öğrenimine, takip eden
yarıyılın başında başlar.

(3) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan program/bölümlerde, YDYS’ye katılmayan veya
YDYS’de başarılı olamayan öğrenci hazırlık sınıfına devam eder.

(4) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayan program/bölümlerde okuyan öğrenci isteğe bağlı
olarak, başarı şartı aranmaksızın hazırlık sınıfına devam edebilir. İsteğe bağlı hazırlık programı
ücretlidir.

(5) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayan program/bölümlerde, hazırlık programına isteğe
bağlı devam edip başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıl başında program/bölümlerine geçiş
yapabilir.

Oryantasyon ve akademik danışmanlık
MADDE 14 – (1) Kesin kaydı yapılan yeni öğrenciye Üniversiteyi tanıtmak amacıyla,

derslerin başladığı hafta Rektörlük, Dekanlık ve Müdürlükler tarafından oryantasyon program-
ları düzenlenir.

(2) Her öğrenci için ilgili program/bölüm başkanlığı tarafından öğretim üyeleri, görev-
lileri ve okutmanları arasından bir danışman görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi öğrenimi sü-
resince izler, bilgilendirir ve yönlendirir. Öğrencinin derslere yazılma, ders ekleme-bırakma
ve dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler

içinde, öğretim ücretini ödeyerek ve Üniversiteye karşı diğer yükümlülüklerini tamamladıktan
sonra kayıt yenilemek zorundadır.

(2) Normal eğitim-öğretim süresi içinde mezun olamayan öğrenci ile azami öğretim
süresini doldurduğu halde ek sınav hakkından yararlanan öğrenci de, derse devam koşuluna
bağlı olmadan her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde ders kredi esasına
göre tespit edilen öğretim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek zorundadır.

(3) Kaydını yenilemeyen öğrenci, kayıtsız öğrenci statüsüne geçer. Bu durumdaki öğ-
renci, kayıtsız kaldığı süreler içinde derslere ve sınavlara giremez, kayıt yenilemeyen öğrenci
öğrencilik haklarından yararlandırılmaz.

(4) Mazereti nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrencinin, mazeretinin birim yönetim ku-
rullarınca uygun görülmesi halinde kaydı yapılabilir.

(5) Süresi içerisinde ders kaydı yaptıramayan öğrencinin derslere devam etmediği bu
süre devamsızlıktan sayılır.

(6) Yarıyıl başında kaydını yenilemeyen öğrenci veya devamsızlık nedeniyle başarısız
olan öğrenci kaydını bir sonraki yarıyılın kayıt döneminde yaptırabilir.
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(7) Öğrenci daha önce aldığı derslere not yükseltme amaçlı ders kaydını, dersin açılması
halinde tekrar yaptırabilir. Tekrarlanan derslerde her zaman son alınan not geçerlidir.

Ücretler
MADDE 16 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heyeti

tarafından her eğitim-öğretim yılı için yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur.
(2) Süresi içerisinde kayıt yaptıramayan öğrencinin, öğretim ücretini kanuni gecikme

faiziyle birlikte ödemesi gerekir.
(3) Her akademik yılbaşında kaydını yenileyerek derslere yazılan öğrenciden, Üniver-

site ile ilişiğini kesenlerin o yarıyıl için yatırmış olduğu öğretim ücretinin iade oranı veya peşin
ödeme yapmaması halinde ödemesi gereken öğretim ücreti oranları Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre;
a) Normal öğretim süresi içinde mezun olamayan öğrenci,
b) Özel öğrenci,
c) Yaz okulunda ders alan öğrenci,
ç) Bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin yedinci fıkrasına göre üst yarıyıldan ders ala-

mayan öğrenci
aldığı her ders için kredi saat ücreti öder. Kredi saat ücretleri her yıl ÜYK önerisi dik-

kate alınarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Ancak kredi saat ücreti toplamı, yıllık öde-
nen ücreti aşamaz.

(5) Burs ve indirim oranları ÜYK’ nin önerisi ile Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Burslar
MADDE 17 – (1) Üniversitede burslu ön lisans ve lisans program/bölümlerine ÖSYM

tarafından yerleştirilen öğrenciye sağlanan burs, sadece öğretim ücretini kapsar. Karşılıksız
olarak verilen bu burs, öğrencilik statüsünün devam etmesi koşulu ile öğrencinin kayıtlı olduğu
program/bölümün; ön lisans için iki, lisans için dört, yıl olan normal öğretim süresi ile zorunlu
hazırlık sınıfı okutulan program/bölümlerin bir yıllık hazırlık süresini kapsar. Burs süresi Mü-
tevelli Heyeti kararı ile uzatılabilir.

(2) Normal öğretim süresi içinde mezun olamayan burslu öğrenci, kayıtlı olduğu prog-
ram/bölümün ders planında henüz almadığı ve/veya başarısız olduğu dersler için ders kredi
ücreti ödeyerek akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yarıyıl kayıt yenileme işlemlerini
yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim süresi, türleri ve modeli
MADDE 18 – (1) Lisans programlarında normal öğretim süresi sekiz yarıyıl (dört yıl),

azami öğretim süresi on dört yarıyıldır (yedi yıl). Ön lisans programlarında ise normal öğretim
süresi 4 yarıyıl (iki yıl), azami öğretim süresi sekiz yarıyıldır (dört yıl). Yabancı Dil Hazırlık
Programı ile yaz okullarında geçirilen süreler öğretim süresine dahil değildir. Eğitim-öğretim
yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının her birinin normal süresi
yetmiş iş günüdür. Yarıyıl sonu sınavları bu süreye dahil değildir. Gerekli hallerde bu süre Se-
nato tarafından değiştirilebilir. Her yarıyılın başlangıç-bitiş tarihleri ve sınav dönemleri öğretim
yılı başlamadan Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile ilan edilir.

(2) Resmi tatil günleri öğretim ve sınav yapılmaz, ancak gerektiğinde ilgili birim tara-
fından önerilen ve ÜYK tarafından onaylanan öğretim faaliyetleri ve sınavlar Cumartesi ve
Pazar günleri de yapılabilir.
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(3) Üniversitede, örgün, yaygın ve bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan
öğretim türlerinde eğitim ve öğretim yapılabilir.

(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.

(5) YÖK kararı üzerine Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde öğretim ele-
manı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim tekno-
lojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü ön lisans veya lisans
düzeyinde uzaktan öğretim programları açılabilir.

(6) İlgili mevzuat çerçevesinde yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminde ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.

Öğretim dili
MADDE 19 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, ilgili mevzuat

hükümleri çerçevesinde zorunlu hazırlık sınıfı ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılabileceği gibi,
öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı bir dilde olan program/bölümler de açılabilir.

Öğretim planları ve dersler
MADDE 20 – (1) Üniversitede ön lisans ve lisans eğitim ve öğretimi, her yarıyıldaki

derslerin kodlarının, adlarının ve haftalık kredi saatlerinin ve AKTS kredilerinin gösterildiği
öğretim planlarına göre yapılır.

(2) Bir program/bölümün eğitim-öğretim planı ve bu planlarda yapılacak değişiklikler,
ilgili program/bölümün teklifi, meslek yüksekokulu/yüksekokul/fakülte kurullarının olumlu
görüşü ve Senato kararı ile kesinleşir ve uygulamaya konulur.

(3) Üniversitede eğitim-öğretim; teorik, uygulama, laboratuvar, atölye, staj ve benzeri
çalışmalardan oluşur.

(4) Her dersin kredisi eğitim-öğretim planında belirtilir. Bir dersin kredisi, o dersin haf-
talık teorik ders saati ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(5) Üniversitede dersler birer yarıyıl sürelidir.
Ders yükü
MADDE 21 – (1) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü öğrencinin

kayıtlı olduğu program/bölümün programında belirtilen yüktür.
(2) Normal programlarından geri kalmış ve derslerini tamamlamak isteyen, not yük-

seltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen lisans öğrencisinin ders yükü, GANO’ sunun en az
1.80 olması koşulu, danışmanın onayı ile en fazla 6 kredi arttırılabilir. GANO’ su 2.00 ve üzeri
olan öğrencinin ders yükü ise danışmanın uygun görmesi ile en fazla 10 kredi arttırılabilir. Ön
lisans programlarında ise; GANO’ sunun en az 1.80 olması koşuluyla ve danışmanın onayı ile
en fazla 10 kredi arttırılabilir.

(3) GANO’ su 3.00 ve üzeri olan lisans öğrencisi ile GANO’ su 2.50 ve üzeri olan ön
lisans öğrencisi; alttan başarısız dersleri bulunmamak koşulu ve danışman onayı ile üstten 6
krediyi aşmayacak şekilde ders alabilir.

(4) Öğrenci eğitim-öğretim planına uygun olarak ve programdaki sıra izlenmek sure-
tiyle,  DZ-FF-FD harf notu aldığı ve hiç almadığı dersleri öncelikli olarak almak zorundadır.

(5) Ön lisans programlarında dördüncü yarıyılını, lisans bölümlerinde sekizinci yarıyı-
lını bitiren ancak mezun olamayan öğrencinin, mezun oluncaya kadar takip eden yarıyıllarda
alacağı ders yükü en fazla 30 AKTS’dir.
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Zorunlu ve seçmeli dersler, ön koşullu dersler
MADDE 22 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki türlüdür.
(2) Meslek yüksekokulu/yüksekokul/fakülte kurullarının önerisi ve Senatonun onayı

ile bazı dersler ön koşullu ders olarak belirlenebilir. Bu şekilde bir üst sınıftaki koşula bağlı
dersi almak için, ön koşul dersi olarak belirlenen dersten başarılı olunması zorunludur.

Muafiyet
MADDE 23 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci ola-

rak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan sınav ya da yatay/dikey geçiş yolu ile kayıt yap-
tıran öğrenci, geldiği yükseköğretim kurumunda, daha önce alıp başardığı derslerden muafiyet
isteğinde bulunabilir. Söz konusu derslerin, YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kuru-
mundan alınmış olması gerekir. Bunun için öğrenci Üniversiteye ilk kayıt yaptırdığı tarihten
itibaren 15 gün içinde, tasdikli transkriptleri, ders içerikleri ve bir dilekçe ile müdürlük/dekan-
lıklara başvurur. Yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve eşdeğerlikleri ile harf notu karşı-
lıkları ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler genel ağırlıklı not ortalamasına ka-
tılır ve ayrı yarıyılda belirtilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıla
uygulanan yönetmelik hükümlerine tabidir.

Derse devam zorunluluğu
MADDE 24 – (1) Öğretim planında yer alan tüm derslere, ders kapsamında olan pro-

jelere, atölyelere, laboratuvar çalışmalarına, uygulamalara, seminerlere devam zorunludur. Bir
yarıyıl içinde; yabancı dil hazırlık sınıfı derslerine % 85, program/bölümlerin teorik derslerine
% 70, laboratuvar ve uygulamalı derslerine % 80 devam zorunluluğu vardır. Ancak, ilgili yö-
netim kurulunun kabul edeceği olağanüstü durumlarda bu oran % 50’ye kadar indirilebilir.

(2) Derslere devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, belirtilen dersten devamsız
sayılır ve o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Başarısız sayılan bu öğrenciye devamsız ol-
duğu ders için devamsız notu verilir.

(3) Bir dersin devam zorunluluğunu bir kere yerine getiren öğrenci, bu dersi tekrar al-
dığında derse devam şartı aranmaz.

(4) Öğrenci, öğretim planında yapılan ders değişikliği hâlinde programdan çıkarılan ve
devam şartını yerine getirdiği derse eşdeğer olarak kabul edilen ders için de devam zorunlulu-
ğunu sağlamış sayılır.

(5) Yarıyıl sonu sınavı yapılmayan stüdyo dersleri, uygulamalı dersler, staj dersleri, proje
dersleri ve benzer derslere ilişkin devam zorunluluğu, meslek yüksekokulu/yüksekokul/fakülte
kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(6) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydını yaptırmadığı derslere devam
edemez, bu derslerin sınavlarına giremez ve derslerden not alamaz.

(7) Zorunlu yabancı dil hazırlık programında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki yıl
hazırlık sınıfına devam edebilir ya da lisans programına başlayabilir ve mezun oluncaya kadar
YDYS veya Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal veya uluslararası sınavların birine gi-
rerek başarılı olmak zorundadır. Bu durumdaki öğrencinin lisans programında yabancı dille il-
gili hangi dersleri alamayacağı ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(8) Milli sporcular ile Üniversiteyi yurt içi ve yurt dışında; sportif, kültürel, bilimsel ve
sanatsal faaliyetlerde temsil eden öğrenciler etkinlik süresince izinli sayılırlar ve bu süre de-
vamsızlık süresinden sayılmaz. Her durumda bu devamsızlık bu maddenin birinci fıkrasında
belirtilen süreyi aşamaz.

Stajlar
MADDE 25 – (1) Staj yapılması zorunlu program/bölümlerde staj çalışmalarına ilişkin

esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde meslek yüksekokulu/yüksekokul/fakülte tara-
fından belirlenir.
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(2) Azami eğitim ve öğretim süresi sonunda kayıtlı olduğu program/bölümün ders pla-
nında yer alan, bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamamlamamış öğrenci eksik ka-
lan stajını tamamlar; stajını tamamlamadığı her yarıyıl için üç kredi karşılığı ders ücreti öder.
Stajını tamamlamayan öğrenci mezun olamaz.

(3) Stajlar yaz aylarında, yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasının ardından yapıla-
bilir. Ancak, mezun olabilmesi için yalnızca stajı kalan öğrenci, eğitim-öğretim yarıyılı içinde
de stajını yapabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirme

Sınavlar
MADDE 26 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders

sınavı, ek sınav ve mazeret sınavından oluşur.
(2) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen derslerin sınavları

ve değerlendirme esasları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunun önerisi üzerine
Senato tarafından karara bağlanır.

Ara sınav
MADDE 27 – (1) Her ders için en az bir defa ara sınav yapılır. İlgili öğretim elemanı

uygun gördüğü takdirde; ödev, laboratuvar veya proje çalışmaları ile yapılan kısa sınavları ara
sınav olarak değerlendirebilir.

Yarıyıl sonu sınavı
MADDE 28 – (1) Yarıyıl sonu sınavı; her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim pla-

nında yer alan ve açılan derslerden, yarıyıl dersleri tamamlandıktan sonra akademik takvimde
belirlenen süre içinde yapılan sınavdır.

(2) Ara sınavı veya mazeret sınavına girilmeyen dersin, devam zorunluluğu sağlanmış-
sa, yarıyıl sonu sınavına girilebilir.

(3) Yarıyıl sonu sınavlarında mazeret sınavı uygulaması yapılmaz.
Bütünleme sınavı
MADDE 29 – (1) Bütünleme sınavları; ilgili yarıyıl veya yıl sonunda, almış oldukları

ders veya derslerin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edenlere, yarıyıl sonu sınavında ba-
şarısız olan öğrenci ile sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl sonu sınavına giremeyen
öğrenciye, başarısız olduğu her ders için yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaksızın
ilgili yarıyıl sonlarında tanınan sınav hakkıdır.

(2)  Yarıyıl sonu sınav sonucuna göre; DD ve DC harf notu alan öğrenci not yükseltmek
amacıyla, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde müdürlüğe/dekan-
lığa dilekçe vererek bütünleme sınavına girebilir. Bu durumda alınan son not geçerlidir.

(3) Bütünleme sınavından alınan not, yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer ve bütünleme
sınavına giren öğrencinin başarı notu değerlendirmesi bütünleme sınav notuna göre yapılır.

(4) Bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin, yarıyıl sonu sınav notu geçerli kalır.
Tek ders sınavı
MADDE 30 – (1) Tek ders sınavı normal eğitim-öğretim süresi içinde mezuniyeti için

tek dersi kalan ve bu ders için devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrenci için yapılan
bir sınavdır.

(2) Tek ders sınav tarihi akademik takvimde ilan edilir.
(3) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenci ilgili müdürlük/dekanlığa yazılı olarak

müracaat eder. Öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihte, tek ders sınavına girebilir.
(4) Tek ders sınavı diğer sınavlardan bağımsız bir sınavdır. Tek ders sınavının başarı

değerlendirilmesinde yarıyıl içi çalışmaları dikkate alınmaz.
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(5) Tek ders sınavından başarılı olunması için, en az CC notu alınması gerekir.
(6) Tek ders sınavı başarı notu, başarı durum belgesinde bağımsız olarak gösterilir ve

genel ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınır.
(7) Tek ders sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıllarda derse devam ko-

şuluna bağlı olmadan her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde ders kredi
esasına göre tespit edilen öğretim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek zorundadır.

(8) Tek ders sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde ilgili
öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve ilan edilir.

Mazeret sınavı
MADDE 31 – (1) Ara sınavlara mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, ilgili yö-

netim kurulu kararıyla mazeret sınavı hakkı verilebilir.
(2) Ara sınava mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi en

geç sınavı takip eden 5 iş günü içinde müdürlük/dekanlıklarına dilekçe ekinde verir.
(3) İlgili yönetim kurulu, süresi içinde mazeretini bildiren öğrenciye, mazeretini haklı

ve geçerli gördüğünde ilgili ders için mazeret sınav hakkı verir.
(4) Ara sınavların mazeret sınavı, yarıyıl içinde, ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği

tarihte ve yarıyıl sonu sınavlarından önce yapılır.
(5) Sağlıkla ilgili mazeretlerin sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile belgelen-

mesi gerekir. Rapor alan öğrenci sınavlara giremez.
Ek sınav
MADDE 32 – (1) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek

için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu
sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sı-
navları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız
olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavla-
rına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden
geçer not aldıkları hâlde 2.00 GANO’yu sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna
gelen son yarıyıl öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sı-
nırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış
dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak
toplam üç eğitim-öğretim yılında hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş
sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler ders kredi
esasına göre tespit edilen öğretim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav
hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Sınavların yapılış şekli
MADDE 33 – (1) Sınavların gün, saat ve salonlarını belirleyen sınav programı, sınav-

ların başlamasından en az bir hafta önce ilan edilir.
(2) Öğrenci, sınav salonunda ve sınav yerinde görevli öğretim elemanı tarafından yö-

netilen sınav düzenine uymak zorundadır. Hangi neden ve mazeretle olursa olsun, sınav düze-
nine uymayan, sınav düzeninin sağlanmasını geciktiren ve sınavın sağlıklı bir şekilde yapıl-
masını engelleyici tutum ve davranışta bulunan öğrenci ile her ne şekilde olursa olsun kopya
çeken, bunlara teşebbüs eden, kopya çekene yardım eden öğrenci sınavdan çıkarılır, sınavı ge-
çersiz sayılır ve bu öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) Her öğrenci sınav sırasında öğrenci kimlik kartını yanında bulundurmak veya öğ-
renci olduğunu kanıtlamak zorundadır.
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Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 34 – (1) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten

itibaren 5 iş günü içerisinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve
ilan edilir.

(2) Bütünleme ve ek sınav, sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 iş günü
içerisinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve ilan edilir.

(3) Yarıyıl sonu, bütünleme sınav sonuçları ara sınav sonuçlarını da kapsayacak şekilde,
sınavın yapıldığı tarihten itibaren 6 iş günü içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına imzalı
olarak teslim edilir.

Sınav evraklarının saklanması ve imhası
MADDE 35 – (1) Not verilen her türlü ölçme değerlendirme ve sınav evrakı ait olduğu

akademik yılı takip eden beş yıl süre ile müdürlük/dekanlık tarafından arşivlenir ve muhafaza
edilir.

(2) Arşivleme ve muhafaza etme süresi dolan sınav evrakı, ilgili mevzuat hükümlerinde
belirtilen işlemlere uygun olarak imha edilir.

Sınav notlarına itiraz
MADDE 36 – (1) Öğrenci, ilan edilen sınav notlarına itiraz edebilir.
(2) Sınav notlarına itiraz, sınav notlarının ilanını takip eden 3 iş günü içinde,

müdürlük/dekanlığa yazılı olarak yapılır.
(3) Müdürlük/dekanlık maddi bir hata olup olmadığının belirlenmesi için sınav kâğıdı-

nın ilgili öğretim elemanı tarafından incelenmesini ister. İlgili öğretim elemanı 3 iş günü içe-
risinde sonucu müdürlük/dekanlığa bildirir. Müdürlük/dekanlık itirazı ilgili yönetim kurulunda
karara bağlar, öğrenciye ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

Değerlendirme esasları
MADDE 37 – (1) Bir öğrencinin bir dersten başarı notu; o derse ait yarıyıl içindeki

tüm çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ara sınavların not ortalaması ve yarıyıl sonunda
aldığı notla birlikte değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bir öğrenciye verilecek başarı notu, yarıyıl başında belirlenen en az bir ara sınavdan
ve/veya sınav yerine geçebilecek proje, ödev gibi çalışmalardan alınan notların ortalamasının
% 40’ı, yarıyıl sonu sınavının % 60’ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi
için, yarıyıl sonu (final/bütünleme) sınavından en az 40 alması gerekir.

(3) Dersin not ortalaması tam sayıya yuvarlanarak gösterilir.
Başarı notunun hesaplanması
MADDE 38 – (1) Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme

sistemi uygulanır.
(2) Her ders için, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl içi çalışmalar, ara

sınav ve yarıyıl sonu sınavı için 100 puan üzerinden not verilir, başarı notu 100 puan üzerinden
hesaplanır. Başarı notunun harf karşılığı tespit edilerek ilan edilir.

(3) Harf notu şeklinde verilen başarı notlarının katsayı karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:
Not Aralığı Harfli Başarı Notu Katsayı

88-100 AA 4,0
81-87 BA 3,5
76-80 BB 3,0
65-75 CB 2,5
55-64 CC 2.0
45-54 DC 1,5
40-44 DD 1,0
30-39 FD 0,5

29 ve aşağısı FF 0
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(4) Bu harf notlarının dışında; GM (Girmedi), TK (Tekrar), DZ (Devamsız), TR (Trans-
fer), ERA (Erasmus), ÖD (Öğrenci Değişim), G (Geçti), K (Kaldı) harf sembolleri kullanılır.
Bunlardan;

a) GM (Girmedi) notu: Dersin sınavına girilmediği takdirde GM notu verilir.
b) TK (Tekrar): Tekrar edilen dersi gösterir.
c) DZ (Devamsız): Öğrencinin ilgili derse devamsızlığını gösterir, bir dersten DZ alan

öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez.
ç) TR (Transfer): Transfer derslerini gösterir ve ortalamaya katılır.
d) ERA (Erasmus): Erasmus programı sırasında alınan dersleri gösterir ve ortalamaya

katılır.
e) ÖD (Öğrenci Değişim): Öğrenci değişim programı sırasında alınan dersleri gösterir

ve ortalamaya katılır.
f) G (Geçti): Dersten başarılı olduğunu gösterir.
g) K (Kaldı): Dersten başarısız olduğunu gösterir.
(5) Bir dersten başarı notu olarak AA, BA, BB, CB ve CC alan öğrenci o dersi başarmış

sayılır.
(6) Bir dersten DC veya DD notu alan öğrenci o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrencinin

o dersten başarılı sayılması için; dersin alındığı yarıyıldaki YANO’sunun ön lisans programla-
rında 1.80, lisans programlarında ise 2.00’ın altında gerçekleşmesi halinde o yarıyılda DD veya
DC notu alınan dersler başarısız sayılır.

(7) Lisans eğitiminde dördüncü yarıyıl sonu itibarı ile GANO 1.80’in altında olan öğ-
renci başarısız öğrenci sayılır. Başarısız öğrenci dördüncü yarıyılın sonunda GANO’ sunu yük-
seltinceye kadar üst yarıyıldan ders alamaz. GANO’ sunu yükseltebilmesi için, daha önceki
yarıyıllarda da DZ, FF, FD, DD, DC notu aldığı veya hiç almadığı dersleri alır.

Yarıyıl ağırlıklı not ortalaması ve genel ağırlıklı not ortalaması
MADDE 39 – (1) YANO, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu derslerin kredi saat-

lerinin bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinde belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp topla-
narak elde edilen sayının o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
GANO, öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyılda dahil olmak üzere, öğretimin başladığı za-
mandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredi saatlerinin bu Yönetmeliğin 38 inci
maddesinde belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının bu ders-
lerin toplam kredi saatine bölünmesi sureti ile hesaplanır. GANO ve YANO hesabında yalnız
kayıt olunan dersler esas alınır; alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrar-
lanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. GANO’su en az 2.00 olan öğ-
renci başarılı olarak nitelendirilir.

(2) Ön lisans ve lisans öğrenimlerinde yarıyıl not ortalaması, yarıyıl başarı durumunu
belirler. YANO’ sunun ön lisanslarda 1.80, lisanslarda ise en az 2.00 olarak gerçekleştiği yarı-
yılda DD ve DC notları alınan dersler başarılı olarak kabul edilir.

(3) Ön lisans ve lisans öğrenimlerinde başarı baraj notu en az 2.00'dır. Öğrencinin me-
zun olabilmesi için, kayıtlı olduğu program/bölümün öğretim planında alması gereken derslerin
GANO’ sunun en az 2.00 olması gerekir.

(4) GANO’ sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı ve başarılı olduğu ders-
leri o derslerin verildiği yarıyılda tekrar alabilir. Ancak bu durumda, öğrencinin derse kayıt
yaptırması şarttır. Başarılı olunan dersin tekrarında devam şartı aranmaz. Tekrarlanan derste
alınan son not geçerlidir.

Sayfa : 114                             RESMÎ GAZETE                             25 Ağustos 2015 – Sayı : 29456



Başarısızlık durumu ve ders tekrarı
MADDE 40 – (1) Yarıyıl başarı notu DZ, FF ve FD olan dersler dersin açıldığı ilk ya-

rıyılda öncelikle alınır.
(2) YANO’su bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen başarı

notunun altında kalan öğrenci, başarı notu DD ve DC olan dersleri; ön lisans öğretiminde dersin
açıldığı ilk yarıyılda öncelikle alır. Lisans öğretiminde ise bu dersleri dersin açıldığı dönemlerde
alabilir.

(3) Danışman öğretim elemanı, ders tekrarı yapan öğrencinin bu Yönetmelik hüküm-
lerine göre ders kaydı yaptırmasına rehberlik eder.

(4) Tekrar alınan derslerin başarı notu, kronolojik transkriptte ders aldığı yarıyıla işlenir
ve o yarıyılın yarıyıl ağırlıklı not ortalaması hesabında dikkate alınır.

Yüksek onur ve onur öğrencileri
MADDE 41 – (1) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, mezuniyet GANO’ su 3.50-4.00

olan öğrenci yüksek onur öğrencisi, 3.00-3.49 olan öğrenci onur öğrencisi sayılır. Onur ve yük-
sek onur öğrencisine mezuniyetinde Rektörlük tarafından onur belgesi veya yüksek onur belgesi
verilir.

(2) Onur/yüksek onur öğrencisinin diploma ekine onur veya yüksek onur öğrencisi ol-
duğu yazılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diploma Verilmesi, Kayıt Silme, Kayıt Dondurma

Başarı durum belgesi/transkript
MADDE 42 – (1) Öğrencinin eğitim-öğretim süresinde almış olduğu derslerin başarı

durumu, öğrencinin transkriptine yarıyıl esasına göre işlenir.
(2) Öğrencinin ders başarı durumunun düzenlenmesi, kayda alınması, güncellenmesi

ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sorumludur.
(3) Mezuniyet aşamasında; öğrencinin başarmış olduğu derslerinin başarı durumunun

öğretim planındaki yarıyılına işlendiği ve ağırlıklı not ortalamasının mezuniyet notunu karşılar
şekilde mezuniyet transkripti düzenlenir.

(4) Mezun olan lisans öğrencilerine, diplomasına ek olarak, öğrencinin almış olduğu
derslerin başarı durumunu ve AKTS karşılıklarını içeren İngilizce olarak düzenlenmiş diploma
eki (DE/DS) verilir.

(5) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli GANO’ sunu sağla-
yamayan öğrencinin, yazılı müracaatı olması ve ilgili yönetim kurulunun uygun görmesi ha-
linde yarıyıl sonu sınavlarını takip eden bir ay içinde daha önce almış olduğu ve kendi seçtiği
bir dersten not yükseltme sınavı açılır. Not yükseltme sınavında alınan not, nihai not olarak
transkripte işlenir. Not yükseltme sınavında başarısız sayılan öğrenci, takip eden yarıyıl sonu
sınav dönemlerinde bu derse tekrar kaydolmak zorundadır.

Diploma verilme şartları
MADDE 43 – (1) Kayıtlı olduğu bölümün öğretim planındaki derslerini/stajını başarı

ile tamamlayan, GANO’ su 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve mezuniyet/AKTS kredisini ta-
mamlayan öğrenci diploma almaya hak kazanır.

(2) Dereceye girecek öğrenciler, normal öğretim süresi sonunda, yarıyıl sonu sınavı ar-
dından mezun durumuna gelmiş öğrenciler arasından belirlenir.

(3) Bitirme tezi uygulaması olan bölüm/programlarda, bitirme tezini tamamlayamamış
veya başarısız olmuş öğrenci mezun olamaz.

(4) Diploma; öğrencinin bizzat kendisine teslim edilir. Ancak bizzat gelememesi duru-
munda, öğrencinin noter onaylı vekâletname ile belirlediği kişiye verilir.
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(5) Diplomalar, Senatonun diplomalar hakkında belirlediği esaslara göre düzenlenir.
(6) Lisans düzeyinde öğretim gören öğrenci, hazırlık hariç ilgili programın ilk 4 yarı-

yılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve GANO’sunun
en az 2.00 olması ve talep etmesi durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile YÖK tarafından
belirlenen esaslara göre, ön lisans diploması alır.

Kayıt silme
MADDE 44 – (1) Öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak Üniversitedeki

kaydını sildirebilir. Bu öğrencinin, ayrılmak istediği tarih itibarıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Öğrencinin Üniversiteden ilişiğinin kesilmesinde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü mad-

desi hükümleri uygulanır.
(3) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğren-

cinin dosyasından kendisine ait belgeleri geri alabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı
herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağ-
lanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

(4) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumun-
da, ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşülür. Bu sürenin bitiminden sonra
Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, yarıyıl sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten
çekilme işlemi yapılır.

Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar
MADDE 45 – (1) Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen geçerli bir mazereti

olması durumunda kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlardır:
a) Kayıt dondurmak isteyen öğrencinin gerekçesinin belirtildiği bir dilekçe ve belgeleri

ile birlikte ilgili meslek yüksekokulu/yüksekokul müdürlüğüne veya fakülte dekanlığına baş-
vurması gerekir.

b) Öğrenciye sağlık, maddi, ailevi, yurtdışında öğrenim görme, kişisel ve ilgili yönetim
kurulunun uygun gördüğü diğer nedenlerle; ön lisans öğrencisine en fazla 2 yarıyıl, lisans öğ-
rencisine ise bir defada 2 yarıyılı geçmemek üzere en fazla 4 yarıyıl izin verilebilir.

c) İzinli geçen süreler öğrenim sürelerine katılmaz.
ç) Öğrenci izin süresinin bitiminde, dönem ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimine de-

vam eder. İki yarıyıl izinli olan öğrenciden ilk yarıyıl sonunda öğrenimine devam etmek isteyen
öğrencinin ders kayıtları başlamadan önce bir dilekçe ile meslek yüksekokulu/yüksekokul mü-
dürlüğüne veya fakülte dekanlığına başvuruda bulunması gerekir.

d) Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrencinin izninin işleme konulabilmesi için do-
ğal afet ve benzeri olağanüstü haller dışında güz ve bahar yarıyıllarında derslerin başlamasını
takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar izin başvurusunu yapmış ve ilgili yönetim
kurulu kararı ile izin talebinin kabul edilmiş olması gerekir. Kayıt dondurma başvurusu kabul
edilmiş olanlardan;

1) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci, kayıt dondurulan yarıyıl/yarıyıllarda öğ-
renim ücretinin en az % 25’ini öder. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kayıt
dondurma işlemi yapılamaz.

2) Öğrenci öğretime tekrar başladığında kayıt dondurulan yarıyıl/yarıyıllar karşılığında
ödemiş olduğu ücret, tekrar kayıt yaptırdığı anda ödemesi gereken meblağdan düşülür.

e) Öğrenci kayıt dondurduğu süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burs imkân-
larından yararlanamaz.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 46 – (1) Üniversitede öğrencinin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 47 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin üniversiteye kayıt işlemi sırasında bil-

dirdiği adrese, kargo veya PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamam-
lanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt esnasında adreslerini yanlış veya eksik olarak bildiren öğrenci
ile adres değişikliğini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmeyen öğrencinin,
üniversiteye kayıtlarındaki mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerlidir.

(3) Üniversitenin internet sitesinden veya ilan panolarından yapılan duyuru ve ilanlar
tebligat niteliği taşır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri, YÖK, Mütevelli Heyet, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 49 – (1) 4/9/2014 tarihli ve 29109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik

Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 4/9/2014 tarihinden önce Gedik Üniversitesine kaydını yap-

tırmış öğrencilere, bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 38 inci maddesinin
üçüncü fıkrası yerine, yürürlükten kaldırılan 19/8/2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmış olan Gedik Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği-
nin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 34 üncü maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uygula-
nır.

Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2013 tarihli ve 28757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı
Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Enstitü: Sabancı Üniversitesi Enstitülerini.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(1) Yükseköğretim yürütme kurulunca özel öğrenci kabulüne ilişkin alınan kararlar

çerçevesinde, bir yükseköğretim kurumu öğrencisi veya mezunu olanlar, Diller Okulu tarafın-
dan uygun bulundukları takdirde, sunulan dersleri, kontenjan dahilinde özel öğrenci olarak ala-
bilirler. Özel öğrencilere talep etmeleri durumunda, kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden
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aldıkları notları gösteren transkript verilir. Bu belge, diploma veya derece anlamı taşımaz. Özel
öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Üni-
versite diploma programlarında kayıtlı olan öğrenciler, özel öğrenci statüsünde ders alamazlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
“(5) Azami öğrenim süresi içinde; dört yıl üst üste öğrenim ücreti ödenmemesi ve dö-

nem kayıtlarının yenilenmemesi sebebi ile kayıtsız kalan öğrencilerin, Akademik Kurul kararı
ve YÖK onayı ile Üniversiteden ilişikleri kesilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
“(5) TGY’de iki akademik yıl öğrenim görüp, bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında

başarılı olamayan öğrencilerin Üniversiteden ilişikleri kesilir. İlişkisi kesilen öğrencilerin, bu
Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmünce sınav hakları bulunmak-
tadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“c) TGY’de iki akademik yıl sonunda başarılı olamayan öğrencilerin ilişkileri kesilir.
Diller Okulu Kurulu kararı ile akademik başarısız öğrenci statüsüne geçirilirler. İlişkisi kesilen
öğrenciler, Üniversite dışında İngilizce dil bilgilerini kendi imkanlarıyla geliştirebilirler. Bu
öğrencilere, üniversitenin ELAE sınavı düzenlediği tarihlerde kullanılmak üzere; üç yıl içinde
kullanacakları üç ELAE hakkı verilir. Bu sınav haklarının; üniversite tarafından belirlenen ta-
rihlerde dil muafiyet belgesi sunularak da değerlendirilmesi mümkündür. ELAE’lerde başarılı
olmaları ya da Üniversite tarafından belirlenen tarihlerde dil muafiyet belgesi sunmaları ha-
linde, lisans veya lisansüstü programlarına başlamaya hak kazanırlar. Programlarına başlamaya
hak kazanan öğrenciler, ilgili akademik yıl için belirlenen ücretleri ödemek ve Üniversite ta-
rafından belirlenecek ek yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Azami öğrenim süresi sonrasındaki süreçlerde uygulanacak ücretler Mütevelli He-

yeti tarafından belirlenir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklen-

miştir.
“(2) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapan 29187 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Ku-
rulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 32 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte, yükseköğretim kurumlarında kayıtlı
olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında, daha önceki süreler
dikkate alınmaz. Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi kapsamında yer alan sınav hakları ve devam
koşulları bakımından, azami öğrenim süresi hesaplamalarına; 2014-2015 akademik yılı bahar
döneminden itibaren başlanır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/9/2013 28757

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/11/2014 29164
2- 3/5/2015 29344
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Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Selçuk Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim-öğretim esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesinde tezli yüksek lisans, tezsiz

yüksek lisans, doktora ve bütünleştirilmiş doktora programları ile bunların gerektirdiği eğitim,
bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik programlardan oluşan lisansüstü eğitim
ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Bütünleştirilmiş doktora: Doktora programına lisans derecesi ile başvuru imkânı sağ-

layan üstün başarılı öğrencilere yönelik, yüksek lisans ve doktorayı birleştiren programı,
ç) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavını,
d) EABD: İlgili enstitü anabilim dalını,
e) EABD başkanı: İlgili enstitü anabilim başkanını,
f) EABD kurulu: EABD başkanı, başkan yardımcıları ve enstitü bilim dalı başkanla-

rından; tek bilim veya sanat dalı bulunan bir EABD’nda ise EABD başkanının başkanlığında
o EABD’ndaki tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

g) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-
titüde eğitim programları bulunan EABD başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-
ları ve müdürün göstereceği 6 aday arasından enstitü kurulunca 3 yıl için seçilecek 3 öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

h) Enstitü: Selçuk Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim yapan enstitüleri,
ı) Lisansüstü eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve bütünleştiril-

miş doktora eğitimini,
i) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,
j) Öğrenci: Lisansüstü eğitim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
k) Rektörlük: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünü,
l) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun

incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen ve yazılı bir metinden
oluşan çalışmayı,

m) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,
n) TÖMER: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
o) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
ö) Uygulama çalışması: Sanat içerikli lisansüstü programlar için, sergi, proje, resital,

konser, temsil ve benzeri çalışmaları,
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p) Uygulama sınavı: Sanat içerikli lisansüstü programlar için uygulama çalışması için
yapılan sınavı,

r) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
s) Yurt dışından gelen öğrenci: Yabancı uyruklu veya yurt dışında ikamet eden Türk

uyruklu ve lisans eğitimini yurt dışında tamamlamış öğrenciyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Lisansüstü program açılması
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar enstitünün anabilim dalları esas alınarak açılır

ve yürütülür. Lisansüstü programlar, Enstitü Anabilim Dalı Kurulunun teklifi, enstitü kurulunun
önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. Bir EABD’nda o
EABD’ndan değişik ad taşıyan lisansüstü program da aynı yöntemle açılabilir.

(2) Lisansüstü eğitim yaptırmak üzere, Üniversitedeki bir bölüm veya anabilim dalından
değişik bir ad taşıyan, disiplinlerarası bir EABD da birinci fıkrada belirtilen yöntemle kurula-
bilir. Bu tür bir EABD’nın başkanı ve EABD kurulunda yer alacak üyeler ilgili enstitü müdü-
rünün görüşü alınarak, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. EABD başkanı, o EABD’nda gö-
revli öğretim üyelerinden en fazla 2 kişiyi kendisine yardımcı olarak atayabilir.

(3) Ulusal ve uluslararası ortak lisansüstü programlar ya da yabancı dilde eğitim yapan
lisansüstü programlar da birinci fıkrada öngörülen yöntemle açılabilir.

(4) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve
verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve
uygulamalara ilişkin esaslar, Yükseköğretim Kurulu kararlarına göre yürütülür.

(5) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen alanlarda ve ilkeler çerçevesinde, öğ-
retim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim
teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzak-
tan eğitim programları da birinci fıkrada öngörülen yöntemle açılabilir.

(6) Yüksek lisans programı, tezli, tezsiz ve ortaöğretim alan öğretmenliği olmak üzere
3 şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde açılır.

Kontenjanların belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Bir lisansüstü programın kontenjanı, ilgili EABD’nın görüşü doğrul-

tusunda enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Duyuru ve başvuru
MADDE 7 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar ve diğer

hususlar Rektörlükçe ilan edilir. Söz konusu ilân, her yarıyıl öncesinde öğrenci almak üzere
verilebilir.

(2) Lisansüstü programlara aday başvuruları ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Adaylar
başvuru için duyuruda belirtilen belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz teslim etmek zorun-
dadırlar.

Değerlendirme
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara; lisans veya yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı

not ortalaması, ALES veya yerine geçen sınavlar ve yazılı bilim sınavı veya sanat içerikli li-
sansüstü programlar için sanat-kültür sınavı sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.
Yazılı bilim sınavına veya sanat-kültür sınavına girmeyen ya da bu sınavlarda Senatoca belir-
lenecek asgari puanı alamayan öğrenci kayıt hakkı kazanamaz.

(2) ALES yerine geçen uluslararası sınavlardan alınan sonuçlar Yükseköğretim Kuru-
lunun öngördüğü esaslar çerçevesinde dönüşümü yapılarak ALES notu yerine dikkate alınır.
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(3) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilerin yurt dışından alınmış diplomala-
rının denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır.

(4) Yabancı dilde eğitim yapılan bir EABD’na başvuran adaylar, yazılı bilim sınavı
veya sanat-kültür sınavına o eğitim dilinde alınırlar.

Kayıt
MADDE 9 – (1) Lisansüstü eğitim hakkını kazanan asıl ve yedek adayların listeleri,

ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilân edilir. Kayıtlar, genel ilânda belirtilen şartlar ve süreler
içerisinde yapılır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, ilanda yazılı belgeler ile ilân
edilen süre içinde ilgili enstitü müdürlüğüne şahsen başvurur. Mazeretleri sebebiyle bizzat baş-
vuramayan adaylar, noter vekâletnamesine sahip vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. Ke-
sin kayıt süresi sonunda kontenjanlarda açık kaldığı takdirde, açık kalan kontenjan sayısı kadar
olmak üzere, varsa yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylardan sıra ile yedek kayıt süresi
içinde kayıt yapılabilir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yurt dışından gelen lisansüstü eğitim adaylarının lisans ve yüksek

lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları ile referans mektupları, varsa diğer
kişisel bilgi ve belgeleri, ilgili EABD kurulunca incelenerek, bilimsel düzeyi yeterli görülenler,
başvurdukları lisansüstü programa enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilirler. Öğren-
cinin kayıt işlemi; Eylül ayından sonra müracaat durumunda bahar dönemi için; Şubat ayından
sonra müracaat durumunda güz dönemi için yapılır.

(2) Türk Üniversitelerindeki TÖMER’lerden alınmış veya Yükseköğretim Kurulunca
geçerliliği kabul edilen Türkçe bildiklerini gösterir belgesi olmayan yabancı uyruklu adaylardan
Selçuk Üniversitesi TÖMER’de yapılacak Türkçe sınavında Senatoca belirlenen asgari puanı
alanlar Türkçe eğitim yapan lisansüstü eğitim programlarına kayıt hakkı kazanırlar. Yeterli
puan alamayan öğrenciler Türkçe Hazırlık Sınıfına tabi tutulur. Hazırlık sınıfını 2 yıl içerisinde
başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde
ders alanlar, derslere devam ve sınavlara girmek dışındaki öğrencilik haklarından yararlana-
mazlar. Özel öğrenci olarak ders almak isteyen adaylar, o yarıyılın kayıt dönemi içinde müra-
caat etmelidir.

(2) Özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine ka-
zanılır ve kendilerine birer “Özel Öğrenci Belgesi” verilir. Özel öğrenciler Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından o yıl için ders veya kredi başına tespit edilecek öğrenim ücretini ödemek
zorundadırlar. Bu öğrencilere, enstitü müdürlüğünce; özel öğrenci statüsünde aldığı dersleri
ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

(3) Özel öğrencilerin öğrenci kabul şartlarını yerine getirerek asıl öğrenci olmaları du-
rumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü dersler, danışmanı ve EABD kurulunun öne-
risi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrenime başladığı program için geçerli sayılabilir.

(4) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için
ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez. Özel öğrenciler, derse devam, sınav, başarının değer-
lendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda Üniversite ve ilgili enstitülerde uygulanan yönetmelik,
yönerge ve diğer esaslara uymak zorundadırlar.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir li-

sansüstü programda en az 1 yarıyıl ders almış ve o zamana kadar aldığı derslerin tümünden

25 Ağustos 2015 – Sayı : 29456                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 121



başarılı olmuş öğrenci; en geç yarıyıl başlangıcından 20 gün önce gerekli belgelerle başvurmak
ve EABD kurulunun yazılı görüşü alınmak koşuluyla, enstitü yönetim kurulu kararıyla Üni-
versitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir.

(2) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, yatay geçiş yaptıkları tezli yüksek lisans
veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilere ilgili EABD kurulunun kararı
ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(3) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü için bu Yönetmelikte öngörülen lisansüstü öğ-
renci kabulü için aranan koşullara sahip olmak gerekir.

(4) Normal tez teslim süresine tezli yüksek lisansta 1 yarıyıl, doktorada 2 yarıyıldan
daha az süresi kalmış olanlar yatay geçiş talebinde bulunamazlar.

(5) Enstitü yönetim kurulu kararında, öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden
hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, EABD ku-
rulunun görüşü alınarak ayrıca belirtilir. Öğrenci, EABD kurulunun görüşü doğrultusunda prog-
rama intibak ettirilir. Yatay geçiş yapan öğrenci, geldiği kurumda ders yükümlülüğünü tamam-
lamış olsa dahi yeni dersler verilebilir ve tez konusu değiştirilebilir.

(6) Üniversitede kayıtlı tezli yüksek lisans öğrencilerinin bütünleştirilmiş doktora prog-
ramına yatay geçiş yoluyla kabul edilmeleri için ikinci yarıyıl sonunda başvurmaları ve aşağıda
belirtilen ve her program için ayrıca EABD kurulunca belirlenmiş üstün başarı koşullarını sağ-
lamış olmaları gerekir. Tezli yüksek lisans programından bütünleştirilmiş doktora programına
yatay geçiş için istenecek asgari koşullar şunlardır:

a) Öğrencinin ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 80 puan almış ol-
ması,

b) Lisans eğitimi genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.50 olması,
c) İkinci yarıyıl sonu itibari ile en az 8 ders ve 24 kredilik ders yükümlülüğünü tamam-

laması,
ç) O anki yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.50 olması,
d) Doktoraya giriş için aranan yabancı dil koşulunu sağlamış olması,
gerekir.
(7) Bütünleştirilmiş doktora öğrencileri öğrenimlerinin herhangi bir aşamasında, istek-

leri halinde aynı EABD’nda yürütülen tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler.
Öğrencinin tezli yüksek lisans programına intibakı, EABD kurulunun görüşü doğrultusunda
enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelerden öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek tekno-

loji enstitüleri adına üniversiteye lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla atanan araştırma gö-
revlileri, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yeniden
sınav ve değerlendirme yapılmaksızın, lisansüstü eğitim yapmak üzere doğrudan kaydedilirler
ve ilgili birimde görevlendirilirler.

Danışman atanması
MADDE 14 – (1) Danışman, enstitüye kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde reh-

berlik etmek üzere atanan öğretim üyesidir. EABD kurulu, kayıt süresinin bitimi tarihinden iti-
baren 1 hafta içerisinde öğrencinin isteğini de dikkate alarak ve ilgili öğretim üyesinin uygun
görüşü ile enstitü yönetim kuruluna danışman önerisinde bulunur. Öğrenci, kayıt sonrasında
çalışmak istediği bilim dalını ve varsa danışman tercihini EABD başkanına yazılı olarak bil-
direbilir. Danışman atanmasına ilişkin öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. EABD
öğretim üyeleri öğrencilerin danışman seçimine yardımcı olmak amacıyla çalıştırabilecekleri
tez alanlarını ana başlıklar halinde ilan edebilirler. Danışman atanmasına ilişkin önerinin uygun
görülmemesi halinde enstitü, ilgili EABD kurulundan yeniden öneri ister.
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(2) Danışman, o EABD’de görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. Ancak öğretim
üyesi sayısı, öğretim üyelerinin yükleri, çalışma yapılacak konunun niteliği dikkate alınarak
yakın bir EABD’den de danışman ataması yapılabilir. Üniversitenin başka birimlerinde görevli,
aynı ya da yakın uzmanlık alanına sahip olan öğretim üyeleri, tez danışmanı olarak atanabilir
ve lisansüstü ders verebilirler. İlgili EABD’de görevli doktoralı öğretim görevlileri yüksek li-
sans tez danışmanı olarak atanabilir ve lisansüstü ders verebilirler.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, danış-
man ve EABD kurulunun önerisi doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından ikinci da-
nışman atanır. İkinci danışman, üniversite dışı kurumlarda çalışan doktora derecesine sahip ki-
şiler arasından da seçilebilir. Üniversite dışı kurumlarda çalışan doktora derecesine sahip kişiler
ders ve diğer eğitim faaliyetlerinde de görevlendirilebilirler.

(4) Öğrenciliğinin askıya alınması dışında, herhangi bir sebeple danışmansız kalan veya
danışman değişikliği gerektiren durumlarda, öğrenciye ilk defa danışman tayini için takip edilen
süreç uygulanarak en geç 1 ay içinde yeni bir danışman belirlenir.

(5) Bir öğrencinin danışmanı, danışmanın ve/veya öğrencinin isteği ve EABD kurulu-
nun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler akademik takvimde ön-

görülen süre içerisinde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili
döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödeyerek, enstitü yönetim kurulunun
belirleyeceği esaslar çerçevesinde ders kaydı yaptırmak ve kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.
Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıldaki dersleri alamazlar ve bu süre,
belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır. Kaydını
yeniletmeyen öğrenciler o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) İki yarıyıl üst üste kaydını yeniletmeyen öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.
Kayıt dondurma
MADDE 16 – (1) Enstitü yönetim kurulu, lisansüstü programlarına hastalık, doğum,

doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme ve bunun gibi eğitime devamını engelleyen
nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilerin kaydını toplam 2 yıla kadar dondurabilir.
Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dâhil edilmez.

(2) Yukarıdaki özürlerden, hastalık ve doğum için alınacak bir rapor ile doğal afetler
ve benzeri durumlarda ise yöre mülki idari amirinin gerekçeli resmi yazısı ile belgelendirilmesi
ve bunların ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi gerekir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili
mazeretlerinin kabul edilebilmesi için sağlık raporunun, Üniversite sağlık kurumlarından veya
yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir.

Ders açma, ders seçimi, ders ekleme ve bırakma
MADDE 17 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim programları yarıyıl esasına göre dü-

zenlenir. Bir öğretim üyesi her yarıyıl tezli yüksek lisans ve doktora programlarında en fazla
3 ders veya 9 kredilik ders açabilir. Bir ders 3 krediden fazla olamaz ve bir eğitim-öğretim yı-
lında ancak bir yarıyılda açılabilir. Ön şart ve zorunlu dersler ise her 2 yarıyılda da açılabilir.
Bir öğrenci bir öğretim üyesinden bir programda 9 krediden fazla ders alamaz; ancak EABD
kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile öğrencinin alacağı dersler, bir programda
almakla yükümlü olduğu derslerin minimum kredilerinin % 50’sine kadar artırılabilir.

(2) Bir lisansüstü program için ilgili EABD kurulunca zorunlu ve/veya seçmeli ders-
lerden oluşan eğitim planları hazırlanabilir. Öğrenciler derslere varsa bu planlar doğrultusunda
kaydolurlar. Eğitim planları EABD içerisindeki enstitü bilim dalları itibariyle seçenekli de ola-
bilir. EABD kurulunca hazırlanan plan enstitü kurulu tarafından onaylanır.

(3) Lisansüstü eğitim planları yabancı dilde verilen dersleri de içerebilir.
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(4) Öğrenciler, akademik takvimde öngörülen süre içerisinde o dönem içerisinde ala-
cakları derslere kaydolurlar. Ders kaydı danışmanın onayı ile geçerlilik kazanır.

(5) Öğrenciler, danışman ve EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile başka bir enstitüde ya da yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan lisansüstü derslerden de en fazla 9 kredilik ders seçebilirler.

(6) Öğrenciler ilgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ulusal
ve uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam ede-
bilirler.

(7) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme/bırakma süresi içinde danış-
manının uygun görüşünü almak şartıyla, o yarıyılın eğitim ve öğretim programında mevcut
olan başka dersleri programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabi-
lirler.

Ders saydırma
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin, özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü

programından aldıkları dersleri saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı
olarak süre eksiltmesi EABD kurulunun önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaş-
tırılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 19 – (1) Bilimsel hazırlık programı; lisans ve/veya yüksek lisans derecesini,

başvurdukları tezli yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrenci-
lere EABD kurulu kararı ile uygulanan bir uyum programıdır.

(2) Eşdeğer lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, Üniversite dışındaki yükseköğretim
kurumlarından almış olan öğrencilere de ilgili EABD kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık
programı uygulanabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları için bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.
(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre

dönem izinleri dışında uzatılamaz. Öğrenci bu Yönetmelikteki şartları sağladığı takdirde bi-
limsel hazırlık programını bir yarıyılda da bitirebilir. Programda geçirilen süre, lisansüstü prog-
ram sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler lisansüstü programda
alınması gereken derslerin yerine geçemez.

(5) EABD kurulu tarafından bilimsel hazırlık programı için lisans derslerinden, doktora
için lisans ve/veya lisansüstü derslerden oluşan bir öğretim planı hazırlanır. Bu plan bilim dal-
ları itibariyle seçenekli olabilir. EABD kurulu adayların lisans ve/veya yüksek lisans program-
larının yapısını ve öğrencilerin başarı düzeylerini göz önüne alarak bu öğretim planı içerisinden
alacakları dersleri belirler. Bilimsel hazırlık programında bir öğrenciye 2 yarıyılda en fazla 24
kredilik ders verilebilir. Bu dersler haftalık ders programlarında birbirleriyle çakışmayacak şe-
kilde belirlenir ve ön şart uygulanmaz. Aynı EABD’de daha önce bilimsel hazırlık programı
almış ve başarılı olmuş bir öğrenciye ikinci kez bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar vb. hususlar için öğrencinin
ders aldığı programın tabi olduğu yönetmelik hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programı
öğrencilerinin tüm derslerden en az (CC) notu almaları gerekir. Bu başarıyı sağlayamayan öğ-
rencilerin öğrencilikleri askıya alınır.

Derslere devam, sınavlar ve başarı koşulları
MADDE 20 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, dersin haftalık teorik ders saatinin

tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü ders-
lerin AKTS kredileri de ayrıca belirlenir.

(2) Öğrencilerin final ve bütünleme sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70’ine,
uygulama ve laboratuvar çalışmalarının % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devamsız öğ-
rencilerin durumu final sınavlarından önce ilgili öğretim üyesi tarafından ilan edilir.
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(3) Lisansüstü dersler için akademik takvime göre her ders için en az bir final sınavı ve
bütünlemesi olmak üzere dönem içerisinde öğretim üyesi gerekli gördüğü takdirde ara
sınav(lar), ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar ve klinik çalışmalar ve benzeri uygulamalar
yaptırılabilir. Bu sınav ve uygulamaların başarı notuna etkisi öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Bir dersin final/bütünleme sınavından sonra öğrenciye, ders sorumlusu öğretim elemanı tara-
fından aşağıdaki tabloya göre harf notu verilir. Puanlar, harf notları ve katsayılar aşağıda gös-
terilmiştir.

Puanlar Notlar Katsayılar
0-100 AA 4.0
85-89 BA 3.5
75-84 BB 3.0
70-74 CB 2.5
60-69 CC 2.0
55-59 DC 1.5
50-54 DD 1.0
40-49 FD 0.5
0-39 FF 0.0

- F 0.0
F: Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
M: Muaf
(4) Bir dersten başarılı olmak için yüksek lisansta en az CB ve doktorada en az BB

alınması gerekir. Ancak öğrencinin, ders yükümlülüğünü tamamladığında genel ağırlıklı not
ortalaması yüksek lisansta en az 2.50 ve doktorada en az 3.00 olduğu takdirde, yüksek lisansta
(CC) ve doktorada (CB) notları şartlı geçer notlardır.

(5) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının yüksek
lisansta en az 2.50 ve doktorada en az 3.00 olması gerekir. Öğrenciler başarılı oldukları bir
dersi not yükseltmek için azami ders alma süresi içerisinde tekrar alabilirler. Bu durumda alınan
son not geçerli olur.

(6) Bütünleştirilmiş doktora öğrencilerinin genel ağırlıklı not ortalamasının ilk yarıyılda
1.50, diğer yarıyıllarda 2.00’nin altına düşmesi halinde, öğrenci ilgili enstitü tarafından tezli
yüksek lisans programına aktarılır.

(7) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine
getiremediği için final ve bütünleme sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrencilere (F)
notu verilir. (F) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

(8) Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere (G) notu, sürdüremeyen
öğrencilere (K) notu verilir. (G) ve (K) notları, ayrıca kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık
alan dersi, seminerler ile uygulama çalışmaları için başarılı/başarısız olma durumunda da kul-
lanılır.

(9) (M) notu, öğrencinin Üniversitedeki bir başka programdan veya başka üniversite-
lerden daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler
için ve ilgili EABD kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile muaf olunan
dersler için verilir. Önceki programdaki veya geldiği kurumdaki harf notu ile birlikte belirtilir.
Notun yüzlük sistemde olması halinde yukarıdaki tabloya göre dönüşümü yapılır.

(10) Zorunlu veya ön şart derslerden başarısız olan öğrenciler, bu dersleri açıldığı tak-
dirde bir sonraki yarıyılda veya bir sonraki eğitim-öğretim yılının aynı döneminde tekrar alırlar.
Bir sonraki eğitim-öğretim yılının aynı döneminde açılmayan zorunlu dersin yerine danışmanın
ve EABD kurulunun kararı ile öğrenciye yeni bir ders verilir. Seçmeli derslerden başarısız olan
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öğrenciler ise istedikleri takdirde ve danışmanın uygun görmesi halinde izleyen dönemde bu
dersin yerine başka bir ders alabilirler. Eğer toplam krediden fazla ders alınmışsa ve başarılı
derslerin kredisi yeterli ise başarısız ders, danışman teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
transkriptten çıkartılabilir.

(11) Danışmanlar, öğrencinin mezuniyetine kadar, ilke ve esasları enstitü yönetim ku-
rulunca belirlenen uzmanlık alanı dersi adı altında haftada en fazla 8 saat olacak şekilde
ders/dersler açabilir. Öğrenciler, danışmanın kararı doğrultusunda bu derse kaydolmak ve ba-
şarmakla yükümlüdürler.

Not ortalaması
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonundaki başarı durumu, her dönem sonunda

ağırlıklı not ortalamaları hesaplanarak enstitüler tarafından belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten
aldığı ağırlıklı not, o dersin kredi değeri ile öğrencinin aldığı harf notu katsayısının çarpımı ile
elde edilir. Herhangi bir dönem ağırlıklı not ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin
kaydolduğu bütün derslerden aldığı ağırlıklı notların toplamı, alınan derslerin kredi değeri top-
lamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra 2 hane olarak gösterilir.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden iti-
baren o ana kadar aldığı derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel ağırlıklı not ortala-
masına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine
geçirilir.

(3) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih
itibariyle genel ağırlıklı not ortalamasıdır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 22 – (1) Dönem sonu sınav notları, ilgili öğretim üyesi tarafından enstitü oto-

masyonuna girilir, not listesi, her türlü sınav ve benzeri evrakı ile birlikte enstitü müdürlüğüne
teslim edilir.

(2) Öğrenciler, sınav notunun otomasyon sistemine giriliş tarihinden itibaren 5 işgünü
içinde enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınav notunun maddi hata yönünden ye-
niden incelenmesini isteyebilirler. İtiraz, müdür veya bir müdür yardımcısının başkanlığında,
ilgili öğretim üyesinin de yer aldığı 3 kişilik bir komisyon tarafından incelenir. Komisyonun
tespit ettiği maddi hata enstitü yönetim kurulu kararı ile düzeltilir. Verilen karar, başvuru tari-
hinden itibaren en geç bir hafta içinde öğrenciye bildirilir.

Kayıt silme
MADDE 23 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinir:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.
b) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu enstitü ile ilişiğinin kesilmesi tale-

binde bulunmak.
c) Dört yıl üst üste katkı payı ve öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler ile kayıt yeni-

lemeyen öğrencilerin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı
ile ilişkileri kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme ye-
teneğini kazanmasını sağlamaktır.

Öğrenci kabulü
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için:
a) Lisans derecesine sahip olmak ve ilânda yazılı süre içinde ilgili enstitüye başvurmak

gerekir.
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b) Adayların başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak ko-
şuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar
fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES koşulu aranmaz.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına, başvuran adaylardan % 50’den az olmamak ko-
şuluyla ALES puanının, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının ve yazılı bilim sınavı veya
sanat içerikli programlarda sanat-kültür sınavı notunun hangi oranda toplam nota etkili olacağı
ve adayın kabulü için gerekli en düşük başarı notu Senato tarafından belirlenir.

(3) EABD kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi ve Senato ka-
rarı ile asgari ALES puanı ve asgari başarı notu artırılabilir ve ek koşullar getirilebilir.

(4) Yazılı bilim sınavı veya sanat-kültür sınavı, EABD kurulunun önerisi doğrultusunda
enstitü yönetim kurulunca belirlenecek, 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşan jüri tarafından yapılır.
Jüri sınav evrak ve sonuçlarını en geç 2 gün içerisinde ilgili enstitüye iletmek zorundadır.

(5) Başarı notu hesaplanırken küsuratlı notlar bir üst nota tamamlanmaz. Eşit toplam
not sahibi olanlar arasında önceliğin belirlenmesinde, sırasıyla lisans mezuniyet ağırlıklı not
ortalaması ve ALES puanı göz önüne alınır.

Ders yükü
MADDE 26 – (1) Bu program toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, en az 8 adet

ders, bir seminer, uzmanlık alanı dersi, tez çalışması ve sanat içerikli programlarda uygulama
çalışmasından (sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri.) oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda
en fazla 15 kredilik ders alabilir.

(2) Dersler, ilgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üni-
versitedeki diğer programlarda veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarında veril-
mekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak, farklı programlar ile diğer yükseköğretim kurum-
larından alınacak derslerin toplam kredi değeri dokuzu aşamaz.

(3) Uzmanlık alanı dersi, seminer, tez çalışması ve uygulama çalışması kredisiz olup,
geçer (G) veya kalır (K) olarak değerlendirilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı, dersler ve seminer için 60 AKTS ve uzmanlık alan
dersi ve diğer faaliyetleri ile birlikte yüksek lisans tezi için 60 AKTS olmak üzere toplamda en
az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Süre
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami 3 yıldır.
(2) Tezli yüksek lisans programını azami süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencinin

öğrenciliği askıya alınır.
(3) Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını 3 yıllık sü-

renin sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili EABD
kurulunun önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için
6 ay ek süre verilir.

(4) Tez proje önerisi kabul edilen öğrenci en erken bir tam yarıyıl geçtikten sonra tez
savunma sınavına girebilir.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 28 – (1) Derslerini ve seminerini tamamlamış olan öğrencinin tez proje önerisi

EABD kurulunun görüşü doğrultusunda ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.
(2) Tez konusu değişikliği, danışmanın teklifi, ilgili EABD kurulunun uygun görüşü

ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlanması aşağıdaki şekildedir:
a) Öğrenciler; yüksek lisans tezlerini, ilgili enstitülerce hazırlanan yazım kurallarına

uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Danışman ve EABD
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kurulunun uygun görmesi halinde ve enstitü kurulunun onayı ile yüksek lisans semineri ve tezi
bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen dillerden birinde olmak üzere, yabancı dilde de
yazılabilir.

b) Tez jürisi, danışmanın da görüşü alınarak EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun kararı ile atanır. Önerinin uygun olmaması halinde, EABD kurulunun yeniden gö-
rüşü alınır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, biri aynı EABD, biri de Üniversite dışındaki bir
yükseköğretim kurumundan olmak üzere, 3 asıl ve biri EABD diğeri Üniversite dışındaki bir
yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere 2 yedek üyeden oluşur. Atanmış
olması halinde, ikinci danışman jüri üyesi olamaz. İlgili EABD’de yeterli öğretim üyesi olma-
ması halinde yakın bir EABD’den görevlendirme yapılabilir. Jüriye mazereti nedeniyle katıla-
mayacak olan üye durumu sınavdan önce ilgili enstitüye bildirir. Mazereti nedeniyle sınava
katılamayan üyenin yerine yedek jüri üyeleri ile sınav yürütülür.

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde
enstitü tarafından belirlenecek bir tarihte toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri üyeleri
tez sınavına kişisel raporlarını da hazırlayarak katılırlar. Tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşan sınavın süresi, en az 45 dakika, en çok 90 dakikadır.
Jüri, sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar.

ç) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen 3 gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 3 ay
içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme
sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte
bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri
gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek
programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen ve azami öğrenim süresini
dolduran öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu
ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine ge-
tirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın
öğrencilik statüleri devam eder.

d) Sanat içerikli tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler tez çalışmalarının
kabul edilmesi sonrasında, aynı jüri tarafından, aynı gün veya takip eden en geç 5 gün içinde
EABD kurulunca ayrıntıları belirlenen uygulama sınavına alınırlar. Uygulama sınavı sonunda
jüri salt çoğunlukla geçer (G) veya kalır (K) kararı verir. Uygulama sınavında başarısız bulunan
öğrenci en geç 3 ay içinde gereğini yaparak ikinci bir sınav için başvuruda bulunur. Uygulama
sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.

e) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretini
gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması ha-
linde enstitü yönetim kurulu tarafından yeniden sınav hakkı verilir.

f) Öğrenci tez savunma sınavına alınmadan önce enstitüye intihal raporu teslim eder.
Raporda ilgili enstitü kurullarının belirlediği oranın üzerinde benzerlik bulunursa, öğrenci tez
savunmasına alınmaz. Durum danışmana bildirilerek düzeltme istenir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 30 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin yeterli sayıda kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez
sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden
enstitü yönetim kurulunca uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diplo-
ması ve diploma eki verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu yüksek lisans
programının onaylanmış adı bulunur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Öğrenci kabulü
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için bir lisans

derecesine sahip olmak ve ilânda yazılı süre içinde ilgili enstitüye başvurmak gerekir.
(2) Öğrenci kabulü, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması sıralaması esas alınarak

yapılır.
(3) İlgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tezsiz yüksek

lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir. Ancak bu hususun ilanda açıkça belir-
tilmesi gerekir.

Ders yükü
MADDE 33 – (1) Bu program toplam 36 krediden az olmamak koşuluyla en az 12 ders

ile dönem projesinden oluşur. Ancak ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü ku-
rulunun onayı ile ders sayı ve kredileri Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan 1/7/1996
tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde kalmak şartıyla azaltılabilir. Dersler 3 yarıyılda tamamlanır. Ancak
öğrenci üst dönemden ders almak suretiyle ders dönemini 2 yarıyılda tamamlayabilir. Dönem
projesi dersi kredisiz olup geçer (G) veya kalır (K) olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı dersler, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla,
lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler, ilgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun kararı ile Üniversitedeki diğer programlarda veya Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak lisans dersleri, farklı
programlar ile diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin toplam kredi değeri do-
kuzu aşamaz.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı dersler ve dönem projesi için en az 90 AKTS kredi-
sinden oluşur.

Süre
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami 3 yıldır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami süresi içerisinde tamamlayamayan öğrenci-

nin öğrenciliği askıya alınır.
Dönem projesi
MADDE 35 – (1) Dönem proje konusu birinci yarıyılın sonunda danışman tarafından

verilir ve öğrenci mezun olabileceği son dönem içerisinde sınava alınır. Danışman ve EABD
kurulunun uygun görmesi halinde ve enstitü kurulunun onayı ile dönem projesi, bu Yönetme-
liğin 40 ıncı maddesinde zikredilen dillerden birinde olmak üzere, yabancı dilde de yazılabilir.
Dönem projesi EABD kurulu tarafından kurulan jüri önünde savunulur. Jüri 3 asıl ve 1 yedek
üyeden oluşur. Başarılı bulunan proje düzenlenen tutanakla birlikte enstitüye teslim edilir. Dö-
nem projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrenciye 3 aylık düzeltme süresi verilir. Bu sü-
renin sonunda da başarısız olan öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.

(2) Öğrenci dönem projesi savunma sınavına alınmadan önce enstitüye intihal raporu
teslim eder. Raporda ilgili enstitü kurullarının belirlediği oranın üzerinde benzerlik bulunursa,
öğrenci dönem projesi savunma sınavına alınmaz. Durum danışmana bildirilerek düzeltme is-
tenir.
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Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 36 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve diğer

koşulları da sağlayan öğrenci, enstitüce istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eder ve tezsiz
yüksek lisans diploması ve diploma eki almaya hak kazanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki prog-
ramın onaylanmış adı bulunur.

Diğer hükümler
MADDE 37 – (1) Bu bölümde düzenlenmeyen konularda tezli yüksek lisans progra-

mının ilgili hükümleri uygulanır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamış olan öğrenci, aynı EABD’de tezli

yüksek lisans programına giriş sınavında başarılı olduğu takdirde, tez aşamasından itibaren
başlatılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden derslerinin tamamından başarılı
olanlar, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen kontenjan dâhi-
linde tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Başvuruda bulunan öğrenciler ALES
puanının % 50’si ve tezsiz yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının % 50’sinin toplamı
esas alınarak sıralanır. Tezli yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tezsiz yüksek
lisans programında aldıkları dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans prog-
ramındaki derslerin yerine sayılır ve öğrenci tez aşamasından itibaren başlatılır.

(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları, Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile bu Yö-
netmeliğin tezsiz yüksek lisans programına ilişkin hükümleri çerçevesinde yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız bilimsel araştırma

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

Kapsam
MADDE 39 – (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak olan tezin, bilime yenilik

getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama ni-
teliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Öğrenci kabulü
MADDE 40 – (1) Doktora programlarına başvurabilmek için;
a) Adayların tezli yüksek lisans derecesine, bütünleştirilmiş doktora için lisans derece-

sine, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri dip-
lomasına, eczacılık ve fen fakültesi mezunlarının lisans veya yüksek lisans derecesine veya
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yet-
kisine sahip olmaları ve ilânda yazılı süre içinde ilgili enstitüye başvurmaları gerekir.

b) Adayların; ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almış ol-
ması gerekir. Bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adaylar için gerekli ALES puanı
en az 80’dir. Öngörülen ALES puanları Senato tarafından artırılabilir. Ancak güzel sanatlar fa-
külteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES koşulu aranmaz.

c) Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara vererek dok-
tora programına başvuran adaylarda yeniden ALES şartı aranmaz.

ç) Bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adayların kabul edilebilmesi için lisans
mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 3.50 veya Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm
tablosundaki yüzlük sistemdeki karşılığı olması gerekir.
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d) Doktora programına öğrenci kabulünde, aday anadili dışında İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden
merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmalıdır. Bu puanların girilecek
programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Doktora bilim alanı
bir yabancı dil eğitimi ya da edebiyatı olan adaylar yabancı dil sınavına başka bir dilden girerler.

(2) Doktora programına başvuran adaylardan % 50’den az olmamak koşuluyla ALES
puanının, yüksek lisans, bütünleştirilmiş doktora için lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalama-
sının ve yazılı bilim sınavı notunun veya sanat içerikli programlarda sanat-kültür sınavı notunun
hangi oranda toplam nota etkili olacağı ve adayın kabulü için gerekli en düşük başarı notu Se-
nato tarafından belirlenir.

(3) EABD kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi ve Senato ka-
rarı ile asgari ALES puanı ve asgari başarı notu artırılabilir.

(4) Hazırlık sınıfları hariç, en az 10 yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakül-
teleri mezunları için yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması yerine, lisans mezuniyet
ağırlıklı not ortalaması dikkate alınır. Aynı şekilde eczacılık ve fen fakülteleri mezunlarından
yüksek lisans yapmamış olanlarda Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık notu yerine lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması esas alınır.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği
ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, diğer fakültelerden mezun olanların
ise yüksek lisans diplomasına ve ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak
koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Tıp fakültesi
mezunları için 50 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek temel tıp puanı, diş
hekimliği fakültesi mezunları için ise 50 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek
DUS puanı ALES yerine geçer. Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir
yarıyıl ara vererek temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuran adaylarda yeniden ALES
şartı aranmaz.

(6) Temel tıp puanı, TUS Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart
puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak top-
lanması ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel
tıp puanı, DUS puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not
ortalaması ve yazılı bilim sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hu-
suslar Senato tarafından belirlenir.

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, aday, anadili dışında
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça
dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış
olmalıdır. Bu asgari puanların yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Temel tıp puanının,
DUS puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değer-
lendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir.

(8) Başarı notu hesaplamasında eşit toplam not sahibi olanlar arasında önceliğin belir-
lenmesinde, tercih sırasıyla; lisans veya yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması ve
ALES puanı dikkate alınır.

Ders yükü
MADDE 41 – (1) Doktora programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az

8 adet ders, bütünleştirilmiş doktora programı için ise toplam 45 krediden az olmamak koşu-
luyla en az 15 adet ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması
ve sanat içerikli programlarda uygulama çalışmasından (sergi, proje, resital, konser, temsil ve
benzeri.) oluşur.
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(2) Öğrencinin alacağı dersler, ilgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kuru-
lunun kararı ile Üniversitedeki farklı programlarda veya Üniversite dışındaki yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak, farklı programlar ile diğer yük-
seköğretim kurumlarından alınacak derslerin toplam kredi değeri dokuzu aşamaz.

(3) Doktora programı, dersler, seminer, uzmanlık alan dersi, diğer faaliyetler ve doktora
tezi için en az 240 AKTS kredisinden, bütünleştirilmiş doktora programı ise toplam 300 AKTS
kredisinden oluşur.

Süre
MADDE 42 – (1) Doktora programlarının süresi aşağıdaki şekildedir:
a) Doktora programını tamamlama süresi azami 6 yıl, bütünleştirilmiş doktora programı

için azami 9 yıldır.
b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve semineri başarıyla tamamlamanın

azami süresi 2 yıl, bütünleştirilmiş doktora için 3 yıldır. Tez önerisi kabul edilen bir öğrenci 2
yılı (4 yarıyıl) doldurmadan tez savunma sınavına giremez.

(2) Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan
ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını 6 yıllık sürenin sonuna, bütünleştirilmiş dok-
tora için 9 yıllık sürenin sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğ-
renciye, ilgili EABD kurulunun önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri
önünde savunması için 6 ay ek süre verilir.

(3) Yukarıda belirtilen süreler içinde kredili derslerini ya da azami süresi içinde tez ça-
lışmasını tamamlayamayanların öğrencilikleri askıya alınır.

(4) Bütünleştirilmiş doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, pro-
je ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan
öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavları ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Öğrenci derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra, temel konular ve

doktora alanı ile ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının belirlenmesi amacıyla en er-
ken üçüncü yarıyılda, en geç beşinci yarıyılda, bütünleştirilmiş doktora programında ise; en
erken beşinci yarıyılda, en geç yedinci yarıyılda bir yeterlik sınavına tabi tutulur.

b) Sınav yılda 2 defa olmak üzere, her yıl nisan-mayıs ve ekim-kasım ayları içinde ya-
pılır. Bu 2 sınav dönemi dışında yeterlik sınavı yapılmaz.

c) Yeterlik sınav jürileri, her eğitim-öğretim yılının başında EABD kurulu tarafından
önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan 5 kişilik doktora
yeterlik komitesi tarafından belirlenir. Doktora yeterlik komitesinin kararları enstitü yönetim
kurulunun onayı ile geçerlilik kazanır.

ç) Yeterlik jürisi 5 üyeden oluşur. Sınav jürisinde öğrencinin danışmanı yer alır ve en
az ikisi Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere
5 asıl, 1’i EABD, diğeri Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden
olmak üzere 2 yedek üyeden oluşur. Jüriye mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye durumu
sınavdan önce ilgili enstitüye bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan üyenin yerine
yedek jüri üyeleri ile sınav yürütülür.

d) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 bölüm halinde yapılır. Sözlü
sınav süresi 45 dakikadan az, 90 dakikadan fazla olamaz. Jüri, sözlü sınavın dinleyicilere açık
olmasını sağlar. Öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna dair sınav sonucu EABD baş-
kanlığınca, yeterlik sınavını izleyen 3 iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

e) Yazılı ve sözlü sınav notlarının en az 75 olması gerekir, başarı notu her 2 sınavın or-
talaması alınarak hesaplanır. Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Bir son-
raki yarıyılda yazılı sınava tekrar girer. Bu defa da başarılı olamadığı ya da yazılı sınavda ba-
şarılı olsa bile sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde öğrenciliği askıya alınır.
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f) Yazılı sınavını ilk girişinde başaran öğrenci sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde,
bir sonraki yarıyılda tekrar yazılı ve sözlü sınava girer. Bu sınavlarda da başarılı olamaması
halinde ise öğrenciliği askıya alınır.

g) Bütünleştirilmiş doktora programı öğrencilerinden, doktora yeterlik sınavının 2 hak-
kını da kullanan ve başarısız olanlar, diledikleri takdirde EABD kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisansa geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili EABD kuru-

lunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluştu-
rulur.

(2) Tez izleme komitesi 3 öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka
EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci
tez danışmanı dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, EABD kurulunun ge-
rekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 45 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, yapacağı

tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç 6 ay içinde
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine ilişkin
kararını salt çoğunlukla alır. Bu karar, EABD başkanlığı tarafından 3 gün içinde enstitüye tu-
tanakla bildirilir. Tez önerisinin reddine ilişkin tutanakta ret gerekçeleri de belirtilir. Tez önerisi
kabul edilen öğrencinin tez projesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır. Tez konusu
değişikliğinde de aynı yöntem izlenir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci 3 ay içinde, danışman ve tez konusu değiştirilen bir öğrenci
ise 6 ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen
veya savunmayan öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer defa olmak üzere danışmanın talebi ile EABD başkanının çağrısı
üzerine yılda 2 kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir hafta önce komite üyelerine
yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde
yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin çalışması, komite tarafından geçer (G) veya kalır
(K) olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste 2 kez başarısız bulunan öğrencinin öğrenciliği
askıya alınır. Öğrenci tez savunmasına girebilmesi için en az 4 ara rapor sunmalıdır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 46 – (1) Doktora tezinin sonuçlanması aşağıdaki şekildedir:
a) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitülerce hazır-

lanan ve Senatoca onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır. Danışman ve EABD kurulunun uygun görmesi halinde ve
enstitü kurulunun onayı ile doktora semineri ve tezi bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde be-
lirtilen dillerden birinde olmak üzere, yabancı dilde de yazılabilir.

b) Doktora tez jürisi danışmanın görüşü de alınarak EABD kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun kararı ile atanır. Önerinin uygun olmaması halinde yeniden EABD kuru-
lundan görüş alınır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve
ikisi Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere 5 asıl ve 2 yedek üyeden
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oluşur. Jüriye mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye, durumu sınavdan önce ilgili enstitüye
bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan üyenin yerine yedek jüri üyeleri ile sınav yü-
rütülür.

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç 30 gün içinde
enstitü tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri üyeleri tez sına-
vına kişisel raporlarını da hazırlayarak katılırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Sınav süresi 45 dakikadan az,
90 dakikadan fazla olamaz.

ç) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını
izleyen 3 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Ret oyu veren üye, bunun gerekçesini tuta-
nakta belirtir. Tezi reddedilen öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.

d) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 6 ay içinde gereğini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin
öğrenciliği askıya alınır.

e) Sanat içerikli doktora programları öğrencileri tez çalışmalarının kabul edilmesi son-
rasında, aynı jüri tarafından, aynı gün veya takip eden en geç 5 gün içinde EABD kurulunca
ayrıntıları belirlenen uygulama sınavına alınırlar. Uygulama sınavı sonunda jüri salt çoğunlukla
geçer (G) veya kalır (K) kararı verir. Uygulama sınavında başarısız bulunan öğrenci en geç 3
ay içinde gereğini yaparak ikinci bir sınav için başvuruda bulunur. Uygulama sınavında ikinci
kez başarısız olan öğrencinin öğrenciliği askıya alınır.

f) Öğrenci tez savunma sınavına alınmadan önce enstitüye intihal raporu teslim eder.
Raporda ilgili enstitü kurullarının belirlediği oranın üzerinde benzerlik bulunursa, öğrenci tez
savunmasına alınmaz. Durum danışmana bildirilerek düzeltme istenir.

Doktora diploması
MADDE 47 – (1) Tez sınavında ve varsa uygulama sınavında başarılı olan, doktora te-

zinin yeterli sayıda kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş ta-
rihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan
öğrenci doktora diploması ve diploma eki almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü programının onay-
lanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlar
MADDE 48 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik ola-

rak iki tür program düzenlenebilir:
a) Birleştirilmiş Lisans Artı Tezsiz Yüksek Lisans Programı: İlgili alanın bulunduğu

fakülte ile eğitim fakülteleri ve ilgili EABD’nca ortak yürütülen birleştirilmiş lisans artı tezsiz
yüksek lisans programları düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler ilk 7
yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alırlar. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğ-
renciler lisans kademesinin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uy-
gulamalarını eğitim fakültesinden alırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere o ala-
nın adını anadal, eğitimi de yandal olarak belirten lisans diploması ve diploma eki verilir.

b) Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler ilgili enstitüye bağlı bir EABD olarak yü-
rütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. Lisansüstü kademede 2 yarıyıla
eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili
alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir.
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c) Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen program-
lardan lisans diploması almış öğrencilere; lisans diploması almış oldukları programla ilgili or-
taöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla 3 yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan
tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Başarılı olunamaması halinde 3 yarıyıla kadar ek
süre verilebilir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca
tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen birleştirilmiş
lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet
şartları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Üniversitelerarası Kurulun
görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

Öğrenciliğin askıya alınması ve yeniden intibak
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince öğrenciliği askıya alınan öğ-

rencilerin tez danışmanlarının danışmanlık görevi sona erer. Öğrenciliği askıya alınanlar bu
süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sa-
yılır.

(2) Öğrenciliği askıya alınan öğrenciler istekleri halinde dönem kaydı yaptırarak, devam
ettikleri programa yeniden intibak ettirilirler. EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulu kararı ile programlarına yeniden intibak ettirilen öğrencinin tez konusu ve tez danışmanı
değiştirilebilir, öğrenciye yeni dersler aldırılabilir ve öğrencinin doktora yeterlik sınavına ye-
niden girmesi istenebilir. Programın azami süresi, geriye kalan yükümlülükleri göz önüne alı-
narak yeniden belirlenir. Yeniden başarısızlık halinde süreç tekrarlanır.

(3) Programlarına yeniden intibak ettirilerek öğrenimlerine devam eden öğrencilerden,
programa ilk kayıt olduğu tarihten itibaren azami öğrenim süresini tamamlamış olanların öğ-
rencilik statüleri devam eder. Ancak, bu öğrenciler, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama
hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 8/8/2012 tarihli ve

28378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğ-
retim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 51 – (1) 18/5/2014 tarihli ve 29004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sel-

çuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Ders almada istisna
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 26 ncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen

en az 8 ders almaya ilişkin hüküm 2014-2015 öğretim yılından itibaren lisansüstü programlara
kayıt yaptıran öğrenciler hakkında uygulanır.

Yüzlük sisteme göre alınan dersler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye bağlı

enstitülerde lisansüstü eğitim görmekte olan öğrencilerin bir önceki Yönetmeliğe göre almış
oldukları yüzlük sistemdeki notlar bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki tabloya göre harf no-
tuna çevrilir.

Doktora programına başvurmada istisna
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan öğrenciler doktora programlarına başvurma hakkına sahiptir.
Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ORMAN ÜRÜNLERİ KÂĞIT VE MOBİLYA SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN

OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM/7)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2015/27)

MADDE 1 – 6/3/2008 tarihli ve 26808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman

Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğin

(SGM/7), 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayi ile ilgili

mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara altyapı oluşturmak,

sektörü yakından takip ederek sorunlarına ilişkin çözüm yolları sunmak üzere teknik komite

oluşturmak ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayi kapsamında yer

alan sektörlerle ilgili yayımlanan ve yayımlanacak olan teknik mevzuat ve bunların uygula-

masında karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda ilgili kamu ku-

rum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan Orman Ürünleri, Kâğıt ve Mobilya Sanayi

Teknik Komitesinin (ORKAMOTEK) görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,

a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine,

b) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve

Uygulanmasına Dair Kanuna,

dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (l), (m), (n) ve (o) bentleri eklenmiş, ikinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü

ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,”

“c) Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,”

“d) Orman ve Su İşleri Bakanlığını temsilen Orman Genel Müdürlüğünden bir üye,”

“f) Ekonomi Bakanlığını temsilen bir üye,”
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“l) Bakanlık Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye,”

“m) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye,”

“n) Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonunu temsilen bir üye,”

“o) Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneğini temsilen bir üye”

“(2) Komite üyeleri, Bakanlığın talebi üzerine iki yıl için ilgili kamu kurum ve kuru-

luşları ile özel sektör dernekleri/birlikleri tarafından belirlenir ve Bakanlığa bildirilir.”

“(3) Komite üyesinin görev süresi içerisinde değiştirilmesi durumunda, yeni üye bilgisi

Bakanlığa bildirilir. Görev süresi sonunda, Bakanlığa ORKAMOTEK üyesine ilişkin değişiklik

bildirimi yapılmaması durumunda, temsilcinin komite üyeliğinin sonraki iki yıl için de devam

edeceği kabul edilir.”

“(4) Üyelerin, ORKAMOTEK toplantılarına sürekli olarak katılması esastır. Arka ar-

kaya üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve Bakanlık

tarafından yeni üye bilgisi talep edilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ğ) bendi eklenmiştir.

“a) ORKAMOTEK, toplantı gündemini içeren Bakanlık davet yazısı neticesinde, üye

tam sayısının en az 1/2'si ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. ”

“ç) Toplantılar, Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihlerde oluşturulan gündem

çerçevesinde gerçekleştirilir. ”

“ğ) Toplantı gündemi Genel Müdürlük tarafından belirlenir. ORKAMOTEK üyeleri,

bir sonraki toplantıya ilişkin olarak gündem maddesi taleplerini sözlü olarak komite başkanına

veya yazılı olarak sekretarya hizmetini veren Genel Müdürlüğe iletir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (f) bendi eklenmiştir.

“b) AB müktesebatına uyum sürecinde orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayinin ça-

lışmalarını koordine ederek yönlendirmek ve yapılan uygulamalar kapsamında, sektörden bilgi

akışını sağlamak.”

“c) Orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayi ile ilgili sektörlerde karşılaşılan sorunları

tespit etmek, çözüm konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak.”

“f) Orman ürünleri, kâğıt ve mobilya sanayine ilişkin olarak dünyada ve ülkemizde

meydana gelen gelişmeleri takip etmek, sektörlerden Bakanlığa intikal eden sorun ve şikâyet-

lerle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASINDA PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/8/2003 tarihli ve 25215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

25 Ağustos 2015 

SALI 
Sayı : 29456 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/99 

Karar No : 2014/285 

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarda Esas ve Karar numarası yazılı 18/09/2014 

tarihli ilamı ile TCK 142/1-b Maddesi gereğince 2 kez l yıl 3 ay hapis  cezası verilerek Hükmün 

Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen Seyed ve Hoseın’den olma l977 Tahran Doğ.lu 

LEILA SADAT MIR SALEHI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ 

edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Mad. gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 

İHTAR ve, İlan olunur. 6972 

—— • —— 

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/790 

Karar No : 2015/58 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 03/03/2015 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDENİYLE DENETİMLİ SERBESTLİK 

(CMK.231/8) cezası ile cezalandırılan Sabri ve Zülfinaz oğlu, 15/03/1981 doğumlu, Muş, 

Bulanık, Meşeiçi Mah./köy nüfusuna kayıtlı ESAT KAÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış, 

gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir 

beyan ile temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 

28. - v.d. maddeleri gereğince İlanen tebliğ olunur. 6971 
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İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/200 

Karar No : 2015/17 

Mahkememizin 27/01/2015 tarih, 2014/200 (E) 2015/17 (K) sayılı kararı ile Hırsızlık 

suçundan Türk Ceza Kanunun 142/2.b, 35/1-2, 62/1, 63, 53/1-2 Maddesi uyarınca 1 Yıl 15 Gün 

Hapis cezasının ertelenmesine ilişkin karar verilen Kadri Bergen ve Uluğ Bibi oğlu, 1984 

doğumlu, Türkmenistan uyruklu olan ULUGBEK ABDULLAYEW'in dosyada tebligata yarar 

açık adresinin olmaması nedeniyle; 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 

İlan olunur. 7177 

—— • —— 

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/93  

Karar No : 2015/206 

Mahkememizin 25/06/2015 tarih ve 2015/93 esas  2015/206 sayılı kararı ile Elde veya 

üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan suçundan 5237 sayılı TCK 142/2-

b,35/2, 53/1-2-3 CMK 231/5,231/8, maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA, dair verilen karar Rahal ve Said oğlu l952 D.lu.Cezayir uyruklu HASSEN 

RAHAL’ın belirli bir adresi bulunamadığından karar tebliği yapılamamıştır.. 

1-7201 Sayılı kanunun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına tebliğ tarihinden 

itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine dilekçe 

verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulup İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna 

başvurulabileceğine, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği, 

İlan olunur. 7176 

—— •• —— 

K.K.K. 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Aşağıda esas ve karar numarası yazılı hüküm ve kararlar 7201 sayılı Kanunun 29, 30 ve 

31. maddeleri gereğince, iş bu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra 

muhataplara tebliğ edilmiş sayılarak kesinleşeceği, hükümlü ve sanıkların bu karara karşı itiraz 

haklarını kararın tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Askeri Mahkemeye veya en yakın 

adli merciye verecekleri yazılı dilekçe ile itiraz incelemesi için Malatya 2'nci Ordu K.lığı As. 

Mahkemesinde kullanabilecekleri ilanen tebliğ olunur. 

E. No: 2013/915 

K. No: 2014/540 

Firar Etmek suçundan sanık, Ramazan ve Hatun oğlu, 01.05.1992 dğ.lu, 

Malatya/Pütürge/Kayadere Mah. T.C. 33674007044 nüf. kyt.lı, Yunus KASİK hakkında 5'inci P. 

Eğt. Tug. K.lığı As. Mah.’nin 30.10.2014 tarih, 2013/915 E. 2014/540 K. sayılı kararı ile As. 

CK.’nun 66/1-a, 73, TCK.’nun 62 maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 

CMK.’nun 231'inci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, sanığın 5 yıl 

denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. 6502 



25 Ağustos 2015 – Sayı : 29456 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 

İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

EGE Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; 

sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

İş bu Gerekçeli Karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye 

tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 

karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş 

bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı 

veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 

askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 

evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler 

yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda 

bulunmak suretiyle Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2013/1150 Esas ve 2014/124 Karar  

Karar Tarihi : 14.03.2014 

Suç : Askeri aracı hususi menfaatinde kullanmak 

Uygulanan K. Md. : AS. CK. 130/1, 5237 TCK.’nun 62/1 ve 5271 S.K.'nun 231/7, 8, 9, 

10'uncu maddeleri. 

Sanık Kimliği : Kemal Aykut YILDIRIM; Mehmet ve Nilüfer Oğ. 1990 D.lu 

,TRABZON/Maçka Taşalan Mah. Ky. Nfs. Kyt. (T.C. Kimlik No: 

53062625414) 

Karar : 2 Ay 15 (On Beş) Gün Hapis (5 yıl süre ile 5271 Sayılı Kanunun 

231/7-8-9-10. maddeleri gereğince (HÜKMÜN AÇIKLAMASININ 

GERİ BIRAKILMASINA) 6574 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BİLET SATIŞ GİŞELERİ VE ŞİRKET BÜROLARI KİRAYA VERİLECEKTİR 

Tavşanlı Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Çukur köy Merkez Mahallesi Çevreyolu üzerinde bulunan 

yeni otogardaki Bilet satış gişeleri ve Şirket büroları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi 

Hükümlerine göre açık artırma suretiyle 5 (beş) Seneliğine kiraya verilecektir. 

2 - İhale 09.09.2015 Çarşamba günü saat 15.00'de Belediye Encümeni huzurunda 

Encümen odasında yapılacaktır. 

3 - Bilet satış gişeleri için 5 (Beş) Yıllık toplam KDV dâhil kira bedelleri.%3 geçici 

teminatları ve cayma teminatları; 

a) D1 yetki belgesi ile ihaleye girecek olanlardan (Mevcut otogarda D1 yetki belgesi ile 

yazıhane çalıştıran firmalar hariç) 5 (beş) yıllık toplam kira bedeli 1.000.000,00 TL %3 geçici 

teminatı 30.000,00 TL cayma teminatı 60.000,00 TL’dir. 

b) D1 yetki belgesi ile ihaleye girecek olanlardan (Mevcut otogarda D1 yetki belgesi ile 

yazıhane çalıştıran firmalar için) 5 (beş) Yıllık toplam kira bedeli 500.000,00 TL %3 geçici 

teminatı 15.000,00 TL cayma teminatı 30.000,00 TL’dir. 

c) D4 yetki belgesi ile ihaleye girecek olanlar (İl merkezine çalışanlar) ve 5 (beş) Yıllık 

toplam kira bedeli 400.000,00 TL %3 geçici teminatı 12.000,00 TL cayma teminatı 25.000,00 TL’dir. 

d) D4 yetki belgesi ile ihaleye girecek olanlar (çevre İlçe ve beldelere çalışanlar) 5 (beş) 

Yıllık toplam kira bedeli 120.000,00TL %3 geçici teminatı 3.600,00 TL cayma teminatı 

10.000,00 TL’dir. 

4 - Geçici ve cayma teminatlarının ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine yatırılması 

gerekmektedir. 

5 - Bu işe ait şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. 

 7629/1-1 
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55 KALEM MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Hizmetler Şube 

Müdürlüğü ihtiyacı 55 Kalem Muhtelif Malzeme kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnameleri, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 03.09.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamelerine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 7656/1-1 
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TAŞINMAZ ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, aşağıda belirtilen 

taşınmaz 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

 

Satışa Konu Taşınmaz 

Geçici Teminat 

Bedeli (TL) 

İhale Dokümanı 

Bedeli (TL) 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

ANKARA İLİ, YENİMAHALLE İLÇESİ, 

YUVA MAHALLESİ, 43264 ADA, 9 

PARSELDEKİ 4.649 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 

TAŞINMAZ (ÜZERİNDEKİ BİNALARLA 

BİRLİKTE)  

100.000 50.- 07.10.2015 

 

1 - İhale, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 

suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - İhaleye katılabilmek için taşınmaz için İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin 

İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 

17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Dokümanı için alınan bedel her ne surette 

olursa olsun iade edilmez. 

3 - İhale Dokümanı bedeli, İdarenin; 

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesinin TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu 

  Kurumsal Şubesinin TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez 

  Şubesinin TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta; teklif sahibinin ismi ile taşınmaza ait bilgiler 

yer alacaktır. (Ortak Girişim Grubu üyelerinden sadece birinin ihale dokümanı alması ve 

dekontta, sadece bir üyenin adının olması yeterlidir.) 

4 - İhale konusu taşınmazın yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ve Türkiye’de kurulan 

yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu 

Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup 

olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en 

kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir. 

5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe 

kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin 

sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

6 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 

7 - Ayrıca; (312) 585 83 30 numaralı telefondan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye 

ilişkin bilgi alınabilir. 7675/1-1 
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MUHTELİF MALZEMELERİN ALIMI MONTAJI VE MEVCUT SİSTEME 

ADAPTASYON İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden: 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Mevcut Eleme 

Paketleme Tesisinde Elek Altı (-2 mm) ve Elek Üstü (+4 mm) Malzeme ile Filtrede Tutulan Toz 

Malzemenin Silolarda Toplanması İçin 1 Adet Elavatör Komplesi, 2 Adet Bantlı Konveyör 

Komplesi, 1 Adet Silo Komplesi ve 1 Adet Toz Tutma Siklonu Komplesi Temini, Montajı ve 

Mevcut Sisteme Adaptasyon İşi Şartnameler ile sözleşme esasları dahilinde Açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2015/109364 

1 - İdarenin: 

A) Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor 

İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu 12. Km. Bigadiç / 

BALIKESİR 

B) Telefon ve Fax Numarası : 0 266 633 72 21 - 22 / 633 72 23 

C) Elektronik Posta Adresi (Varsa): 

2 - İhale Malın Konusu: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme 

Müdürlüğü Mevcut Eleme Paketleme Tesisinde Elek Altı (-2 mm) ve Elek Üstü (+4 mm) 

Malzeme ile Filtrede Tutulan Toz Malzemenin Silolarda Toplanması İçin 1 Adet Elavatör 

Komplesi, 2 Adet Bantlı Konveyör Komplesi, 1 Adet Silo Komplesi ve 1 Adet Toz Tutma 

Siklonu Komplesi Temini, Montajı ve Mevcut Sisteme Adaptasyon İşidir. 

A) Niteliği, Türü ve Miktarı:  
 

Sıra No Malzemenin Adı Miktarı 

1 ELAVATÖR KOMPLESİ 1 ADET 

2 BANTLI KONVEYÖR KOMPLESİ 2 ADET 

3 SİLO KOMPLESİ 1 ADET 

4 TOZ TUTMA SİKLONU KOMPLESİ 1 ADET 

 

B) Teslim Yeri: Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kırma Öğütme Tesisi Bigadiç/Balıkesir 

3 - İhalenin 

A) Yapılacağı Yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor işletme 

Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/BALIKESİR 

B) Tarih ve Saati : 15/09/2015 Salı günü - Saat: 14:00 

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,   

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 
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a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de 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. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini, 

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3. ve 4.1.4. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

Teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 

5 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir ve 50 TL.(Elli Türk Lirası) olarak 

alınabilir. 

İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler: 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü  

Yeniköy yolu üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR Tel: 0 266 633 72 21 - 22 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı  

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: 1/A Keçiören/ANKARA 

Tel: 0312 294 2000 

6 - Teklifler en geç ihale tarihi olan 15/09/2015 Salı Günü Saat:14.00’e kadar İşletme 

Müdürlüğümüz Evrak - Haberleşme ve Arşiv İşlemlerine verilmiş olacaktır. 

7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve 

ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme 

Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 7630/1-1 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 25 Ağustos 2015 – Sayı : 29456 

 

ŞEKER AMBARI VE MALZEME AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil-Tahliye Hizmeti Alımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt No  : 2015/108946 

1 - İdarenin  

a) Adresi  : Pınarbaşı Mahallesi Nurhak Yolu Üzeri 5 Km. Elbistan/ 

KAHRAMANMARAŞ  

b) Telefon - Faks Numarası  : 0344 41916 09 - 0344 419 16 17  

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : Fabrikamız Şeker Ambarlarında ± % 20 Toleranslı 

100.000 Ton Kristal Şekerin Tahmil Tahliye Hizmetinin 

Yürütülmesi ve diğer işler, 

b) Yapılacağı Yer  : Elbistan Şeker Fabrikası Şeker Ambarları. 

c) İşin Süresi  : 2015/2016 Şeker Üretim Kampanyası başından İtibaren 

1(Bir) Yıl.  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer  : Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

b) Tarihi - Saati  : 03.09.2015 Saat 14:00  

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği 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, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İş deneyim belgeleri  

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az 

olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler. 

Personel çalıştırılmasına dayalı her türlü tahmil tahliye işleri benzer iş olarak kabul edilir.  

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten 

satın alınabilir.  

7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 03.09.2015 tarihi, saat 14:00'a kadar Elbistan Şeker Fabrikası adresine elden 

teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

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

yapılan istekli ile 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 geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır.  

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

14 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  

 7664/1-1  

—— • —— 

HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın 2015/2016 Kampanya dönemi süresince Kristal Şeker Ambalajlama 

Hizmeti hizmet alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları 

yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.  

İhale kayıt numarası : 2015/110729 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE 

b) Telefon ve faks numarası : 0388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0388 311 93 07 

c) Elektronik posta adresi  : Yok 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : Yok 
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2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2015/2016 Kampanyasında üretilecek 

62.000 ton ±%20 toleranslı 118 gün 11’er kişi ile 3 (üç) 

vardiya Toplam 33 kişi olarak Kristal Şekerin 

Ambalajlama Ünitesinde 50 Kg lık Torbalara konulup, 

ağzının dikilerek Şeker Ambarına verilmesi. 

b) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası Ambalajlama Ünitesi 

c) İşin süresi : 2015/2016 kampanya dönemi ±%20 toleranslı 118 

(Yüzonsekiz) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 07.09.2015 Pazartesi günü, Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) 

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, 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.2.1. Bu İhalede Benzeri iş olarak Kamu ve Özel sektörde torba ambalajlama, ambalaj ve 

paketleme veya personel çalıştırmaya dayalı hizmet işi kabul edilecektir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) 

karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir. 

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.  

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 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 7665/1-1 
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HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğünden: 

380 kV. İZMİT İletim Trafo Merkezinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile 

ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile 

yapılması işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı 

Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesine 

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

İhale kayıt numarası : 2015/104816 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü Maltepe Mahallesi 

Orhangazi Cad. No: 74    54100 Sakarya 

b) Telefon ve faks numarası : 0264 2751040 - 0264 2753828 

c) Elektronik posta adresi  : 5grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet 380 kV Trafo Merkezinin 3 yıl (36 ay) süreyle 

hizmet alımı yoluyla işletilmesi. 

b) Yapılacağı yer : İzmit 380 Kv Trafo Merkezi 

c) İşin süresi : 36 ay 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü / Sakarya 

b) Tarihi ve saati : 09.09.2015 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu Şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı 

tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak 

zorundadır.” 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:  

Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,  

(Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. ) 

4.3.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler  

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,  

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve 

onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam 

gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç 

defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler 

üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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4.3. 3. İş hacmini gösteren belgeler  

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar,  

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.4 - MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU 

BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER: 

4.4.1. İstekliler aşağıdaki bilgi ve belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. 

Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4.2. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.4.3. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.4.4. “İşletme Elemanları Puan tablosu” (Ek-8)  

İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosuna” göre çalıştırmayı 

taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni ) 

elemanların puanlarının Toplamının Trafo Merkezi bazında asgari 64 (Altmış Dört) puanı 

sağlaması şarttır. Aksi halde İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Mesul Mühendisin 

puanı Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği 

eleman puanları “İşletme Elemanları Puan tablosuna yazacaktır. (Ek-8) 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı 

 

İŞLETME TEKNİSYENLERİ PERSONEL SAYISI HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 

1 Trafo Merkezli grup için 8   8 x 45 = 360 

2 Trafo Merkezli grup için 16 16 x 45 = 720 

3 Trafo Merkezli grup için 24 24 x 45 = 1080 

Mesul Mühendis 1(*)   1 x 45 = 45 

 

(*) Her bir trafo merkezi için bir Mesul Mühendis istihdam edilecektir. Mesul 

Mühendisler Sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. 
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4.4.5. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 

İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim 

belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. İş deneyimini gösteren 

belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından 

kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge 

sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu 

belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince 

(kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu Sektöründen alınmış İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve 

İş yönetme belgeleridir.  

4.4.6. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “ Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.5- Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  

a) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu 

sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz 

olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan 

elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

b) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik 

santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı TEİAŞ 5. 

Bölge Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74   54100 Sakarya adresinden satın 

alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü Maltepe Mahallesi 

Orhangazi Cad. No: 74   54100 Sakarya Evrak Kayıt servisine 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. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 

13 - Devreye yeni girecek olan İZMİT 380 kV trafo merkezi, enerji çekilmesi/verilmesi 

durumlarının kesinleşmesine müteakip fiili devir yapılacaktır. 7606/1-1 
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TRAFO MERKEZİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden: 

154 kV. TMİ/16.3-4 grup kapsamında Hatay, Ulucak, Bozyaka, Ilıca, Karabağlar İletim 

Trafo Merkezlerinin (bakım ve güvenlik hizmetleri hariç) 3 (üç) yıl süre ile işletilmesinin Teknik 

Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile yapılması işi TEİAŞ’nin 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19. maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No  : 2015/108345 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR 

b) Telefon - Faks Numarası  : 0232 477 13 00 - 0232 477 13 15 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 3grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale Konusu hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : İhale konusu hizmet alımı, 154 kV. TMİ/16.3-4 grup 

kapsamında Hatay, Ulucak, Bozyaka, Ilıca, 

Karabağlar İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve 

güvenlik hizmetleri hariç, 3 (üç) yıl süre ile 

işletilmesi işi 

b) Yapılacağı Yer  : İhale konusu hizmet alımı, Hatay (İzmir), Ulucak 

(Menemen-İzmir), Bozyaka (İzmir), Ilıca (İzmir), 

Karabağlar(İzmir), trafo merkezlerinin bulunduğu İl, 

ilçe, belde Vs.  

c) İşin Süresi  : İhale konusu hizmet işinin süresi 3 (üç) yıldır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer  : İhale, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi 

No: 57 Bornova/ İZMİR adresinde yapılacaktır. 

b) Tarihi - Saati  : İhale, 04/09/2015 tarihinde saat 14:00’da 

yapılacaktır. 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi,  

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi, 

4.1.2.1. 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, 

4.1.2.2. 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,  

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,  
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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 veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 

sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,  

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,  

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka 

bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler: 

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat 

mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler. 

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri: 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden 

birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,  

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda 

sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal 

tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest 

meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek 

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere 

oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli 

mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 

Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar 

aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait 

belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla 

ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun 

yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları 

sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler.  

İstekliler, teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim belgesi vereceklerdir.  

4.3.2. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak; 

4.4.1. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV olan elektrik 

santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

4.4.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV olan elektrik 

santralı veya İletim Trafo Merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler.  

4.5. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu’na göre trafo 

merkezinde çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo 

işletme teknisyeni) elemanların puanlarının asgari 54 (Ellidört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde 

o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği 

eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na yazılacaktır.  
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/ 

İZMİR adresinde görülebilir ve 350,00.-TL + KDV karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta 

yoluyla ihale dokümanı satış bedeli; 375,00.-TL + KDV’dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 04/09/2015 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite 

Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

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 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

DİĞER HUSUSLAR: Hizmet alımı yolu ile ihale edilecek olan trafo merkezlerinin 

içerisinde farklı bir grupta yer alıp sözleşme grubuna dahil edilen ve sözleşmesi ileri tarihlerde 

sona erecek olan trafo merkezleri sözleşmesinin bitimine müteakip ihale grubuna sonradan dahil 

edilecektir. (TMİ-13/3.4 grup Bozyaka, Ilıca, Karabağlar trafo merkezleri sözleşme bitim tarihi 

01.12.2015; TMİ-13/3.2 grup Hatay trafo merkezi sözleşme bitim tarihi 30.09.2015; TMİ-13/3.3 

grup Ulucak trafo merkezi sözleşme bitim tarihi 26.11.2015’dir). 7666/1-1 

————— 

TRAFO MERKEZİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

154 kV. TMİ/16.3-3 grup kapsamında Ödemiş, Tahtalı, Bahribaba, Aslanlar, Pancar OSB 

İletim Trafo Merkezlerinin (bakım ve güvenlik hizmetleri hariç) 3 (üç) yıl süre ile işletilmesinin 

Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile yapılması işi 

TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19.maddesinde belirtilen açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No  : 2015/107967 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR 

b) Telefon - Faks Numarası  : 02324771300 - 02324771315 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 3grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale Konusu hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : İhale konusu hizmet alımı, 154 kV. TMİ/16.3-3 grup 

kapsamında Ödemiş, Tahtalı, Bahribaba, Aslanlar, 

Pancar OSB İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve 

güvenlik hizmetleri hariç, 3 (üç) yıl süre ile 

işletilmesi işi 
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b) Yapılacağı Yer  : İhale konusu hizmet alımı, Ödemiş (İzmir), Tahtalı 

(Menderes-İzmir), Bahribaba (İzmir), Aslanlar 

(Torbalı-İzmir), Pancar OSB (İzmir) trafo 

merkezlerinin bulunduğu İl, ilçe, belde Vs.  

c) İşin Süresi  : İhale konusu hizmet işinin süresi 3 (üç) yıldır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer  : İhale, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite 

Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde 

yapılacaktır. 

b) Tarihi - Saati  : İhale, 03/09/2015 tarihinde saat 14:00’da 

yapılacaktır. 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi,  

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi, 

4.1.2.1. 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, 

4.1.2.2. 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,  

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 veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 

sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,  

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,  

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka 

bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler: 

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat 

mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler. 
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4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri: 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden 

birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili 

mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen 

değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve 

giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı 

aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya 

gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan 

ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya 

da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın 

belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait 

belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla 

ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun 

yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları 

sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler.  
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İstekliler, teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim belgesi vereceklerdir.  

4.3.2. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak; 

4.4.1. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV olan elektrik 

santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

4.4.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV olan elektrik 

santralı veya İletim Trafo Merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler.  

4.5. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu’na göre trafo 

merkezinde çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo 

işletme teknisyeni) elemanların puanlarının asgari 54 (Ellidört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde 

o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği 

eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na yazılacaktır.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/ 

İZMİR adresinde görülebilir ve 350,00.-TL + KDV karşılığı aynı adresten temin edilebilir. . Posta 

yoluyla ihale dokümanı satış bedeli; 375,00.-TL + KDV’dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 03/09/2015 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite 

Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

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 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

DİĞER HUSUSLAR: Hizmet alımı yolu ile ihale edilecek olan trafo merkezlerinin 

içerisinde farklı bir grupta yer alıp sözleşme grubuna dahil edilen ve sözleşmesi ileri tarihlerde 

sona erecek olan trafo merkezleri sözleşmesinin bitimine müteakip ihale grubuna sonradan dahil 

edilecektir. (TMİ-13/3.3 grup Aslanlar trafo merkezi sözleşme bitim tarihi 26.11.2015; TMİ-

13/.3.4 grup Pancar OSB merkezi sözleşme bitim tarihi 01.12.2015; TMİ-13/3.1 grup Ödemiş, 

Bahribaba, Tahtalı trafo merkezleri sözleşme bitim tarihi 31.08.2015’dir). 7667/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AVUKAT ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Avukat kadrosuna 25.03.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak 

yürürlüğe giren “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk 

Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği” uyarınca sınavla alım yapılacaktır. 

I - Kadro Bilgileri 

 

Unvanı Sayısı Sınıfı Derecesi 

Avukat 1 AH 6 

 

II - Başvuru Şartları: 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak. 

2 - 05 - 06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) 

puan almış olmak. 

3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

4 - Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. 

III - Başvuruda İstenilen Belgeler: 

1 - Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanan Sınav Başvuru 

Formu. 

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği). 

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf. 

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı. 

5 - Özgeçmiş. 

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği. 

IV - Başvuru Süresi, Şekli ve Değerlendirilmesi: 

Başvuru Süresi: Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde. 

Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanan Sınav 

Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurup çıktısını aldıktan sonra imzalayarak diğer başvuru 

evrakları ile birlikte şahsen veya posta yolu ile Karabük Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

KARABÜK adresine başvuru süresi içinde ulaştırmaları gerekmektedir. Başvuru süresi içinde 

yapılmayan veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru belgeleri aslı 

ibraz edilmek koşulu ile tarafımızdan onaylanabilecektir. 

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı 

alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir 

sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip 

adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Personel Daire Başkanlığı web 

sayfasında internet sitesinde duyurulacaktır. 
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V - Sınav Tarihi, Yeri, Sınav Konuları ve İtiraz: 

Yazılı ve Sözlü Sınav Tarihi: Sınav tarihleri Karabük Üniversitesi resmi web sitesinde 

duyurulacaktır. 

Sınav Yeri: Karabük Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı/KARABÜK 

Yazılı Sınav Konuları: 

a) Anayasa Hukuku 

b) Medeni Hukuk 

c) Borçlar Hukuku 

ç) Ticaret Hukuku 

d) Medeni Usul Hukuku 

e) İcra ve İflas Hukuku 

f) İdare Hukuku 

g) İdari Yargılama Hukuku 

ğ) Ceza Hukuku 

h) Ceza Usul Hukuku 

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

k) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 

l) 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu 

m) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

Sözlü Sınav Konuları: 

a) Yazılı sınav konularına ait bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Yazılı sınavdan yetmiş ve 

üzeri alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday sözlü sınava çağırılır. 

Adaylar, Sınav Kurulu tarafından yazılı sınav konularına ait bilgi düzeyi için elli puan, diğer 

bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda 

başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların 

aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

Sınav sonuçlarını duyurulmasından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz 

edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır. 

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları 

yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulur. 7635/1-1 
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Balıkesir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/48668 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü İl/İlçe Balıkesir/Merkez 

Adresi 

Bahçelievler Mah. 100. Yıl Caddesi 

289. Sok. Sağlık Müdürlüğü Hizmet 

Binası Kat: 3 Balıkesir 

Tel-Faks 0 266 243 03 66 - 0 266 245 19 22 

Posta Kodu  E-Mail balikesir.smyl@saglik.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Es Mimarlık Müh. İnş. Tah. San. ve 

Gayri Menkul Danışmalık - Emre 

ÇELİK 

 

Adresi 
Üçevler Mah. Palas Sok. No: 11 

Nilüfer/BURSA 
 

T.C. Kimlik No. 10726873116  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayıtlı değildir.  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/174363 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü 
İl/İlçe Pamukkale/DENİZLİ 

Adresi Pelitlibağ Mah. 3406 Sokak No: 4 Tel-Faks 0 258 212 85 09 - 0 258 212 26 27 

Posta Kodu 20020 E-Mail denizli@kyk.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Güral Madencilik Nak. Ambalaj İnş. 

Gıda Yem. Hiz. Kuy. İth. İhr. San. ve 

Tic. Ltd. Şti.  

Murat ALTUNKAYA 

Adresi 
Ramazan Paşa Mah. Mimar Sinan Cad. 

Yağcılar İçi No: 17/C Kat: 1 Merkez/Aydın 
 

T.C. Kimlik No.  22945346500 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4390352079  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Aydın Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
16190  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2009/26281 

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 Reis 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 
Müftüler Turizm Otelcilik Taşımacılık 

İnşaat A.Ş. 
 

Adresi 
Türkler Mah. Gölcük Cad. No: 19  

Alanya/ANTALYA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
747 052 29 25  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret Odası 
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret Sicil No. 16903  

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 (  ) 

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. 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/30220 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Merkez/HAKKARİ 

Adresi 
Pehlivan Mahallesi Hastane Yolu Üzeri 

Şehir Stadyumu 

Tel-

Faks 
0 438 211 69 17 - 211 66 35  

Posta 

Kodu 
30000 E-Mail hakkari@gsb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Alabaş İnşaat Peyzaj Turizm 

Taşımacılık Temizlik İthalat İhracat 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi   

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
886 047 23 55  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret Odası 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret Sicil No. 29039-29858  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum 

İhalelerinden 
(  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/83374 

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 Reis 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 
Keremet Mühendislik İnşaat 

Ticaret Limited Şirketi 
 

Adresi 
Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. 

10P Blok B-01 Esenler/İSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
886 047 23 55  

Kayıtlı Olduğu Ticaret 

Odası 
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü  

Ticaret Sicil No. 646287-0  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (-) Yıl (1) 

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 
(  ) 

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. 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/53043 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı     

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

Batman Bölge Müdürlüğü     
İl/İlçe BATMAN/MERKEZ  

Adresi 
TP Batman Bölge Müdürlüğü 

Merkez/BATMAN     
Tel-Faks 4882132710-4882133914  

Posta Kodu PK 72100     E-Mail 
tpao@tpao.gov.tr 

batman_yapi@tp.gov.tr  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Erkılıç İnşaat Gıda Temizlik Tekstil 

Reklam Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi    

Veysel KILIÇ   

Adresi 
Batı Kent Sitesi A-10 Blok No: 3 Bağlar 

Diyarbakır    

Batı Kent Sitesi A-10 Blok No: 3 

Bağlar/Diyarbakır   

T.C. Kimlik No.  39437179508   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Gökalp V.D. 3620217528     

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
DİYARBAKIR     

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
18010     

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  64.00/646 

Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2015-118 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 30.07.2015-2555 KÜTAHYA 

Uşak İli, Merkez İlçesi, Çınarcık Köyü, Payamlı Yerleşimi ve Nekropolünün I. (Birinci) 

ve III. (Üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 11.03.2015 tarih ve 49969645.168.01/701 sayılı yazısı ve 

ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 38092246-

64.00/646-548 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği İller Bankası Anonim 

Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 07.04.2015 tarih ve 44812147-202.99-8820 

sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 03.04.2015 tarih ve 

58346687-299-2914 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğünün 10.04.2015 tarih ve 51091705-611.99-224205 sayılı yazısı ve eki, Karayolları 

Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 13.04.2015 tarih ve 86141515- 755.01/70539 sayılı 

yazısı, Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 30.04.2015 tarih ve 

26163249-750-Otomatik/5988 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri 

Genel Müdürlüğü’nün 11.05.2015 tarih ve 20913469-101.29.02-/252617-42701 sayılı yazısı ve 

ekleri, Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün 15.05.2015 tarih ve 19177542-

309.99[640120001]-9578 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 11.05.2015 tarih ve 38092246-64.00/646-918 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği, 

Kadastro Müdürlüğünün 21.05.2015 tarih ve 85297090-170.03.01/1731 sayılı ve 25.06.2015 tarih 

ve 85297090.170.03.01/2006 sayılı yazıları ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 28.07.2015 tarih ve 4063 

sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Uşak İli, Merkez İlçesi, Çınarcık Köyü, Payamlı Yerleşimi ve Nekropolünün I. (Birinci) 

ve III. (Üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin Uşak Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.03.2015 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda 

sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenen Payamlı Yerleşimi 

ve Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; tescil fişinin tashih 

edildiği şekliyle onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli 

olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No ve Tarih : 112-28.07.2015 TOPLANTI YERİ 

Karar No ve Tarih : 1669-28.07.2015 KAYSERİ 

Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Keşlik Mahallesinde ikamet eden Bican Özcan’ın kaçak 

yollarla sit alanı ve hazine arazisine ev yaptığına ilişkin dilekçenin incelendiği ve ekte 

gönderildiği, söz konusu başvuruda belirtilen hususların 2863 sayılı Yasa ve ilgili mevzuat 

kapsamında yerinde incelenerek gerekli işlemlerin yapılması ve sonucundan bilgi verilmesi 

istemine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü’nün 26.01.2015 gün 14884 sayılı ve 25.02.2015 gün ve 37130 sayılı yazısı, 

Kestel sit alanı sınırının sayısallaştırılması ve sit türünün irdelenmesine ilişkin, görüşleri içeren 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 15.05.2015 gün ve 6603 sayılı, Kayseri Valiliği, Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 29.05.2015 gün ve 4866 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım 

ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 21.05.2015 gün ve 99327 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 09.06.2015 gün 45387 sayılı, Yeşilhisar 

Kaymakamlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 08.06.2015 gün ve 493 sayılı yazıları ve konuya 

ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 20.03.2015 

tarih 236 ve 22.07.2015 tarih 765sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda 

Kayseri ili, Yeşilhisar İlçesi, Keşlik Mahallesinde bulunan, Kayseri Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.04.1988 tarih ve 178 sayılı kararı ile Doğal ve Kültürel 

sit alanı olarak tescil edilen ve sınırları ölçeksiz kroki üzerinde koordinatsız olarak belirlenmiş 

olan Kestel sitinin, sit türünün I.derece (bir) arkeolojik sit alanı olarak değiştirilmesinin ve sit 

alanı sınırının kararımız eki 1/2500 ölçekli haritada ve sit fişi üzerinde bulunan 1/25000 ölçekli 

haritada koordinatlı olarak belirtildiği şekliyle uygun olduğuna, alanın tesciline ilişkin 

işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve bu alanda geçiş dönemi 

koruma esasları ve kullanma şartlarının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Derece Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanım 

Koşullarında belirtildiği gibi olduğuna; ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar 

Planı hazırlanması gerektiğine,  

Ayrıca; Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Keşlik Mahallesinde, Bircan ÖCAL tarafından kaçak 

yollarla sit alanı içerisine yapıldığı belirtilen ev niteliğindeki taşınmazın ise sit alanı sınırları 

dışında kaldığı anlaşıldığından 2863 sayılı Yasa kapsamında yapılacak herhangi bir işlem 

bulunmadığına karar verildi 
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e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2015/8013 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği

Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
2015/8014 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sağlık

Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2015/8032 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı

Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan
Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2015/8038 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı
Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan
Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2015/8040 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine
Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

2015/8048 Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslar

ATAMA KARARLARI
2015/7991 Vali Atamaları Hakkında Karar
2015/8041 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunda Boş Bulunan Başkanlığa Dr. Ömer Fatih SAYAN’ın

Atanması Hakkında Karar
— Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ve Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
2015/8020 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
2015/8045 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Basın Kartı Yönetmeliği
— Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği
— Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yurt Dışı İşçi Erteleme Yönetmeliği
— Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ

(Tebliğ No: SGM/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2015/27)
— 2015 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
— 2015 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
— 2015 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
— 2015 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
— Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten

Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 6/8/2015 Tarihli ve 5716-1 Sayılı Kararı

NOT: 24/8/2015 tarihli ve 29455 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Tarafından Verilen
Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine Dair Karar yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


