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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/9/2012 tarihli ve 28399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Açık Ceza
İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 142, 148, 149, 188 ve 190 ıncı
maddeleri ile 1/3/1926 tarihli ve mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403, 404, 491/3-4,
492, 493, 494, 495, 496, 497, 498 ve 499 uncu maddelerinden mahkûm olanların koşullu salı-
verilme tarihine beş yıldan az süre kalması,

b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 ve 103 üncü maddeleri ile eşe karşı işlenen
82/1-d, 86/3-a ve 96/2-b maddeleri ve 1/3/1926 tarihli ve mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanu-
nunun 414, 416/1, 418/1 maddeleri ile eşe karşı işlenen 449/1, 456 ve 457/1 maddelerinden
mahkûm olanlar ile adli suçlardan hükümlü olup yabancı uyrukluların koşullu salıverilme ta-
rihine üç yıldan az süre kalması,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/9/2012 28399

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/6/2014 29020

2- 22/8/2015 29453
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Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Adalet Bakanlığından:

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/6/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hükümlü

ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre te-

selsül ettirilmiştir.

“e) Kurum mevcudu, güvenliği ve düzeni dikkate alınmak suretiyle 26/9/2004 tarihli

ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı

ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele

Kanunu kapsamına giren suçlardan, hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarındaki açık

görüşler idare ve gözlem kurulu kararıyla iki ayda bir yaptırılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU TEFTİŞ KURULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/1991 tarihli ve 20810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Radyo-Televizyon Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının

(f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – Başmüfettişliğe, yardımcılık dâhil en az 10 yıl denetim elemanı olarak

görev yapmış müfettişler arasından atama yapılır.

Başkan geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, yerine Refakat Müfettişlerinden biri

Genel Müdür onayı ile vekâlet eder.

Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda müfettişi, Genel

Müdür onayı ile Refakat Müfettişi olarak görevlendirebilir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/6/2005 25848

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/7/2007 26596
2- 6/11/2009 27398
3- 22/1/2010 27470
4- 3/4/2012 28253
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Teftiş programının uygulanmasına yönelik Teftiş Programı Uygulama Talimatı Baş-

kanın teklifi Genel Müdürün onayı ile belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklen-

miştir.

“Ayrıca, mesleğe yarışma ve yeterlik sınavı ile girerek Başbakanlık, Bakanlık, Müste-

şarlık, Başkanlık ve bağımsız Genel Müdürlüklerde Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve in-

celeme yetkisine haiz bulunan müfettiş/başmüfettiş, denetçi/başdenetçi, kontrolör/başkontrolör

unvanlarını ihraz etmiş olanlar başmüfettiş veya müfettiş kadrosuna naklen atanabilirler. Ancak

bu şekilde atanan müfettiş sayısı 30 kişiyi geçemez.”

“Müfettişlikten istifa ve nakil yoluyla ayrılanlardan talepleri uygun görülenler, Genel

Müdür onayı ile tekrar müfettişliğe atanabilirler. Bu şekilde müfettişliğe dönenler kıdem bakı-

mından dönemlerinin sonuna alınırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Pozisyonların sayısı, unvan ve dereceleri, koşulları, KPSS puan türü ya da türleri ve

asgari puanları, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemiyle diğer hususlar Resmî

Gazete ile Devlet Personel Başkanlığının ve TRT Genel Müdürlüğünün internet adreslerinden

duyurulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının 1 inci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış

olmak,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gel-

mek üzere aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“Nakil yoluyla atanan müfettişlerin önceki kurumlarında denetim hizmetinde geçen sü-

releri kıdem hesaplamasında bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası göz önüne

alınmak suretiyle dikkate alınır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/3/1991 20810

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 11/7/1998 23399
2- 1/6/2001 24419
3- 5/12/2009 27423
4- 17/7/2010 27644
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
öğrencilerinin kayıtları, eğitim-öğretimleri, sınavları ve mezuniyetlerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Dekan: Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanını,
c) Fakülte: Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesini,
ç) Fakülte Kurulu: Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurulunu,
d) Fakülte Yönetim Kurulu: Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yönetim

Kurulunu,
e) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dili

MADDE 4 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dili Türkçe’dir.
Eğitim-öğretimin türü

MADDE 5 – (1) Fakültede örgün öğretim yapılır.
(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, öğretim programındaki bazı dersler sa-

dece uzaktan veya hem örgün hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.
Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretim programları Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çer-
çevesinde belirlenen hedeflere yönelik olarak Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı
ile yürürlüğe girer. Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler de aynı yöntemle, her yıl en
geç Mayıs ayı içinde belirlenir.

(2) Yaz öğretiminde 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bü-
lent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yaz okuluna kayıt, eğitim-öğretim ve sınav dönemlerini içeren Akademik takvim eğitim-öğ-
retim yılının başlamasından önce Senato tarafından belirlenerek ilan edilir.
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(3) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemden oluşur. Dö-
nem, kayıt ve dönem sonu sınavları hariç 14 hafta/70 iş günü olarak düzenlenir. Senato gerek
gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Sınav dönemleri bu sürenin dışındadır. Staj çalışmaları
eğitim-öğretim süresini ve sınav dönemlerini aşabilir.

(4) Eğitim-öğretim programları, dönem başına 30 kredi olacak şekilde uygulanır. Bu
sınırlama zorunlu durumlarda Senato kararı ile değiştirilebilir.

(5) Ders kredilerinin hesaplanmasında, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçeve-
sinde belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına
dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, klinik
çalışması, ödev, uygulama, proje, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim
öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. 1 kredi (1 kredi, 1 AKTS’dir) 30 saat
öğrenci iş yüküne karşılık gelir. Beş yıllık eğitim-öğretim programları 300 kredilik dersleri
kapsar.

Stajla ilgili esaslar
MADDE 7 – (1) Stajla ilgili esaslar Senato kararıyla düzenlenir.
Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler
MADDE 8 – (1) Öğrenciler, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dö-

nemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim
süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğre-
tim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile
kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler
için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere
bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört
yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız başa-
rısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan
ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden
geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli genel akademik not ortalaması şartını sağlaya-
mamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalama-
larını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygula-
malı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.
Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca
öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getireyemeyen öğren-
ciler en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl
içinde kullanacakları üç sınav hakkı; not ortalamasını tutturamadıkları ara sınıflarda sene kay-
beden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi
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veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı ba-
şında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaran-
ların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda
olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan
öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

(7) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sü-
resinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fakülteye Kabul ve Kayıtlar

Fakülteye kabul

MADDE 9 – (1) Fakülteye, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yerleştirilen öğ-
rencilerin kesin kayıtları 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler
çerçevesinde yapılır. Üniversiteye kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yü-
rütülür.

Öğrenci katkı payı

MADDE 10 – (1) Öğrencilerden alınacak katkı payı ücreti 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesinde belirtilen esaslara göre alınır. Öğrenci katkı payları Akademik takvimde öngörülen
süreler içinde ödenir. Süresi içinde katkı payını ödemeyen veya eksik ödeyenlerin ve mazeret-
leri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenlerin o dönem için kayıt veya kayıt yenileme
işlemleri yapılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Fakülteye kayıt

MADDE 11 – (1) Fakülteye kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Rektörlükçe
belirlenen ve ilan edilen tarihlerde, istenen belgelerle birlikte yapılır. İstenen belgelerin aslı
veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Süresi içinde kaydını yap-
tırmayan ve/veya istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğrenciler kayıt haklarını kay-
beder. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da yazılı beyanda bulunanların kayıtları yapılmış
olsa dahi iptal edilir.

(2) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenci 18 inci maddeye göre ders alma işlemlerini
yaparak öğrenimine başlar.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre için-
de, öğrenci katkı payını yatırdıktan sonra danışmanı gözetiminde ders programını yaparak kay-
dını yeniler. Bütün derslerinden başarılı olduğu halde zorunlu stajını tamamlamadığı için mezun
olamayan öğrenci katkı payını ödemek zorundadır. Öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul
edilmiş bir mazereti yoksa kaydını kendisi yaptırır. Programını belirlenen tarihte yaptırmayan
öğrenci, mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde ders alma ve bırakma
günlerinde program yaptırabilir. Ancak, bu öğrenciler için geçen süre derse devamsızlık olarak
sayılır.

(2) Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci izleyen yarıyılın başında kaydını yeniler.
Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tü-
münden öğrenci sorumludur.
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İntibaklar
MADDE 13 – (1) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken fa-

külteye yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler, başarmış oldukları dersler için muafiyet
talebinde bulunabilir. Bu öğrenciler muafiyete esas olacak belgeleri dilekçelerine bağlı olarak,
o yarıyılın kayıt işlemi sırasında Fakülte dekanlığına verir. Belgenin kabulü, intibakın yapıl-
ması, derslerin kapsamı, başarı derecesi, kredisi gibi hususlar dikkate alınarak, Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından karara bağlanır.

Kimlik kartı
MADDE 14 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye, bir

kimlik kartı verilir; bu kart ertesi eğitim-öğretim yılı başında yenilenir. Kimlik kartının kay-
bolması halinde öğrenci, gerekli kanuni işlemleri yaparak durumu Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığına bildirir.

Özel öğrenciler
MADDE 15 – (1) Üniversitedeki dersleri izlemeye yeterli görülenler ile diğer üniversite

öğrencileri, belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla,
özel öğrenci olarak bir yarıyılda en çok üç derse kayıt olabilir. Bu öğrenciler yazıldıkları dersler
için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu statüdeki öğrencilere diploma verilmez.
Ancak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kendilerine durumlarını gösteren bir belge
verilir. Özel öğrenciler, Fakültenin o yarıyıl için belirlenen katkı payı ücretini öder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Danışmanlığı, Dersler, Değişim Programları, Sınavlar ve Değerlendirme

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 16 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için, dekanlık tarafından öğretim ele-

manları arasından bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenimi süresince öğrenciyi izler,
yol gösterir, yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma ve bırakma işlemleri danış-
manın onayı ile yapılır.

Dersler
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin her dönemde izleyecekleri ders programları, Fakülte

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Dersler:
a) Zorunlu dersler: Öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi

için alıp başarılı olması gereken derslerdir.
b) Seçmeli dersler: Mesleki seçmeli dersler ve alan dışı serbest seçmeli dersler olmak

üzere iki türlüdür. Bu derslerden;
1) Mesleki seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan,

mezun olabilmek için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçilerek alınması
ve başarılı olunması gereken derslerdir. Bu dersler, aksine bir kayıt yoksa başka programlardan
da alınabilir.

2) Alan dışı serbest seçmeli dersler: Öğrencinin kendi lisans programı dışındaki prog-
ramlardan bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak için danışmanın onayı ile alması gereken
derslerdir.

c) Ön koşullu dersler: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir
veya birkaçının başarılması ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesi gereken derslerdir.
Önkoşullu dersler, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.
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ç) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İl-

keleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir.

Ders alma ve bırakma

MADDE 18 – (1) Öğrenci her yarıyılın başlamasından önce, akademik takvimde be-

lirtilen sürede ve Rektörlükçe belirlenen yöntemle danışmanının denetiminde alacağı dersleri

belirler.

(2) Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm ders-

leri almakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden 20 nci maddeye göre Fakülte Yönetim Kurulunca

kabul edilmiş, bulunduğu yarıyıl itibariyle, ders muafiyeti bulunanlar muaf tutuldukları ders

kredisi kadar dersi üst yarıyıldan alabilir.

(3) Bir yarıyılda, danışman onayı ile 30 kredilik ders alınır. Ancak zorunlu hallerde Fa-

külte Yönetim Kurulu kararıyla 30 kredinin altında ders alınabilir.

(4) Öğrenci yarıyıl başında programına öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak

zorunda olduğu DZ, GR, FF, YZ notu aldığı dersleri almak zorundadır. Başarısızlığı nedeniyle

tekrarlamak zorunda olduğu dersleri bulunan öğrenciler almak zorunda olduğu dersler ve bu-

lunduğu yarıyıla ait derslerden 30 kredilik derse ek olarak iki ders daha alabilirler. Genel not

ortalaması 1,80’den az olan öğrenciler bir üst sınıftan ders alamaz. Genel not ortalaması en az

2,50 olan başarılı öğrencilere 30 kredilik derse ek olarak üst yarıyıldan en çok iki ders verile-

bilir. Normal süresini tamamlayan ancak birbirini izleyen iki yarıyıl içinde mezun olabilecek

öğrencilere, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla her yarıyıl için 30 kredilik derse ek olarak dört

ders daha verilebilir.

(5) Danışman onayı ile ders alarak program yaptıran öğrenci, akademik takvimde be-

lirlenen ders alma ve bırakma günlerinde yine danışman onayı ile yeni dersler alabilir, tekrar-

lamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri bırakabilir. Yeni alınan dersler için

geçen süre devamsızlık olarak sayılır.

(6) Ders alma ve bırakma günlerinden sonra öğrenci hiçbir şekilde üzerine ders alamaz

ve/veya üzerindeki dersi bırakamaz.

(7) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak almadığı derslere devam edemez ve

bu derslerin sınavlarına giremez, girse de notu iptal edilir.

Derslere devam

MADDE 19 – (1) Öğrencinin derse kayıt olduğu tarihten itibaren derse ve uygulama-

larına devam etmesi zorunludur. Akademik takvimde belirtilen derse kayıt için verilen ek sü-

reler devamsızlıktan sayılmaz. Kuramsal derslerin %30’undan, uygulamaların %20’sinden faz-

lasına katılmayan öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz. Sportif, kültürel ve bilimsel faali-

yetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsilen görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece

izinli sayılır. Bunun dışındaki tüm mazeretler devamsızlıktan sayılır. Derslere devam durumu

öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle genel sınava girme hakkı kaza-

namayanların listesi, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyılın son haftası içinde

ilan edilir.

(2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ara sınav-

lara girmek kaydıyla, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile devam koşulu aranmayabilir.
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Ders muafiyetleri
MADDE 20 – (1) Fakülte kurulun önerisi ve Senatonun kabulü ile belirlenen dersler

için muafiyet sınavları açılabilir. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl ba-
şında girebilirler. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az CC notu almak gerekir.

(2) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim
kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı öğretim yı-
lının ilk 15 günü içinde dekanlığa başvurabilir. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı
notlar, Fakülte Yönetim Kurulunca 26 ncı maddede belirtilen notlara dönüştürülerek not dö-
kümünde ayrı bir bölüm halinde gösterilir ve akademik ortalamalara dâhil edilir.

Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulundan önceden izin almak koşu-

luyla diğer üniversitelerden ders alabilir ve bu derslerden aldığı notları bir sonraki yarıyılın ilk
birinci ayının sonuna kadar not dökümüne işletebilir. Alınan derslerin öğrencinin lisans prog-
ramındaki derslere eşdeğer sayılmasına veya derslerin yerine sayılmasına Fakülte Yönetim
Kurulu karar verir. Eşdeğer veya yerine sayılan ders kodları ve adları eşdeğer veya yerine sa-
yıldığı derslerin kodları ve adları ile birlikte, alınan diğer dersler ise, isteğe bağlı seçmeli ders
statüsünde, alındığı üniversitenin ders kodları ve adları ile öğrenci not dökümüne işlenir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları,  26 ncı maddeye göre, rakamlı not
ise puanlar, harf notu ise katsayılar esas alınarak değerlendirilir. Bu değerlendirmede getirilen
notun katsayısı katsayılardan hangisine daha yakınsa o katsayı esas alınır. Ancak diğer üniver-
sitelerden alınan kredisiz bir dersin Üniversitenin öğretim programlarında yer alan kredili bir
derse eşdeğer sayılması durumunda eşdeğer sayılan bu ders için öğrenciye YT notu verilir.

Değişim programları
MADDE 22 – (1) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim ku-

rumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversiteler arası öğrenci değişim programları
uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl bu üniversitelere gön-
derilebilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esas-
lar doğrultusunda uygulanır.

Sınavlar
MADDE 23 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, muafiyet sınavı, tek ders sınavı, ma-

zeret sınavı, bütünleme sınavı, ek sınav ve sınırsız sınav olmak üzere sekiz çeşittir. Bu sınavlar
yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Dekanlıkça uygun görülen sınav
tarihleri ve sınavın şekli sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Ara sınavların sayı ve ta-
rihleri ise dersin sorumlu öğretim elemanının önerisi üzerine, o yarıyılın ilk ayı içinde Dekan-
lıkça öğrencilere duyurulur. Gerekli hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı
ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(2) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile iste-
necek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Aksi halde sınavlara alınmaz. Öğ-
rencinin, hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal
edilir.

(3) Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl saklanır.
(4) Sınavlar, türlerine göre aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje, bi-

tirme ödevi, diploma çalışması, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değer-
lendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları, genel sınav döneminden önce ilan
edilir.
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b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır.

Dersi programına alarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler ile eğitim-öğretim

programında yer alan ve yıl içinde başarılı olma koşulu öngörülen uygulamalı derslerden ba-

şarılı olan öğrenciler genel sınava girebilir.

c) Muafiyet sınavı: Muafiyet sınavları Senato tarafından belirlenen dersler için yarıyıl

başında yapılır.

ç) Tek ders sınavı: Zorunlu stajını tamamlamamış olsa bile; mezuniyeti için devam ko-

şulunu yerine getirmiş oldukları tek dersi kalan öğrenciler bu dersten, mezun olabilmek için

tüm derslerinden başarılı olduğu halde mezun olamayan öğrenciler diledikleri tek bir dersten

tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavının başvuru ve sınav tarihi Fakülte Yönetim Kuru-

lunca belirlenir. Bu durumdaki öğrenciler başvurularını belirlenen tarihte yapar ve Fakülte Yö-

netim Kurulu kararıyla bu sınava girebilir. Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez ya-

rarlanabilir.

d) Mazeret sınavı: Ara sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Yö-

netim Kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlık tarafından be-

lirlenen gün, yer ve saatte kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz.

e) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda

akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu

halde girmeyen ya da girip başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğren-

ciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl sonu sınavı notu ye-

rine geçer.

f) Ek sınav: 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlayan öğrencilere

tanınan sınav hakkıdır.

g) Sınırsız sınav: 8 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen şartları

sağlayan öğrencilere tanınan sınav hakkıdır.

(5) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler doğrultusunda ders başarılarını ölçen

tüm sınavlar kağıt ortamında ve eş zamanlı yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre

tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasında, her bir adaya farklı zamanlarda

farklı soru sorulmasına izin verilecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(6) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Türkiye’yi temsilen görev-

lendirilen öğrencilere görevli oldukları sürede giremedikleri tüm sınavlar için Fakülte Yönetim

Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir.

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi

MADDE 24 – (1) Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle Fakülte tarafından

ilan edilir. Öğrenciler maddi hata gerekçesi ile dekanlığa yazılı olarak başvurmak suretiyle

sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Sınav sonuçlarına itirazlar sınav sonucunun ilanından itibaren

en geç yedi gün içinde yapılır. İtiraz dekanlıkça ilgili ders sorumlusuna iletilir. İlgili ders so-

rumlusu tarafından yeniden yapılacak değerlendirmenin sonucu dekanlığa bildirilir. İtiraz sü-

resinin bitiminden sonra sınav sonucuna yapılacak itirazlar ve ders sorumlusu öğretim elemanı

tarafından talep edilecek not değişiklikleri işleme konulmaz. Süresi içinde yapılan not deği-

şikliği talepleri, en geç on beş gün içinde, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılarak

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.
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Ders başarı notu
MADDE 25 – (1) Bir dersteki başarı durumu; öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar,

ödevler, uygulamalar ve proje çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacak dönem içi başarı notu
ve genel sınav başarı notu birlikte değerlendirilerek belirlenir. Ders başarı notu; öğrencinin ya-
rıyıl içindeki ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, ödevler, uygulamalar ve proje çalışmaları dikkate
alınarak hesaplanacak yıl içi başarı notu ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notu birlikte
mutlak sisteme göre değerlendirilir. Bir dersteki başarı notu, o dersin yıl içi başarı notunun % 50’si
ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun % 50’si toplanarak elde edilir. Hesaplama sonucu
çıkacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl sonu
veya bütünleme sınav notu en az 50 puan, başarı notunun en az 60 puan olması zorunludur.

Notlar
MADDE 26 – (1) Ders başarı derecesi, başarı notu, katsayısı ve puan karşılığı aşağıda

verilmiştir:
Başarı Derecesi Başarı Notu Katsayı Puanı
Pekiyi AA 4,00 92-100
İyi-Pekiyi BA 3,50 84-91
İyi BB 3,00 76-83
Orta-İyi CB 2,50 68-75
Orta CC 2,00 60-67
Başarısız FF 0,00 0-59
Geçer YT - -
Kalır YZ - -
Muaf MU - -
Mazeretli MZ - -
Devamsız DZ 0,00 -
Sınava Girmedi GR 0,00 -
(2) Başarı notu tablosuna göre;
a) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış

sayılır.
b) Bir dersten DZ, GR, FF ve YZ notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmamış

sayılır.
c) Yarıyıl içinde derslere devam koşulunu sağlamayan öğrencilere DZ notu verilir. Bu

öğrenciler, yarıyıl sonunda sınava alınmaz.
ç) Yarıyıl sonunda sınavlara girme hakkı olduğu halde girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi

çalışmalarına bakılmadan GR notu verilir.
d) DZ ve GR notları, FF gibi işlem görür ve not ortalamasına katılır.
e) YT notu, kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.
f) YZ notu, kredisiz derslerin başarısızlık notu olarak verilir.
g) MU notu, muafiyet sınavı uygulanan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
ğ) MZ notu, Fakülte Yönetim Kurulunca geçerli görülen mazereti nedeni ile genel sı-

nava giremeyen öğrencilere verilir.
Akademik ortalama
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl ve genel not ortalamaları he-

saplanarak belirlenir.

18 Ağustos 2016 – Sayı : 29805                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



(2) Bir yarıyılın not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin aldığı derslerin kredileri ile başarı

not katsayısıyla çarpılarak bulunan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan bütün derslerin kredi

değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Genel not ortalaması ise öğrencinin aldığı bütün

derslerin kredileri ile başarı not katsayısıyla çarpılarak bulunan ağırlıklı puanlarının toplamının

alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden

sonraki üçüncü hane yuvarlanarak, virgülden sonraki iki hane esas alınarak hesaplanır. Genel

not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not

belgesine işlenir.

Ders tekrarı

MADDE 28 – (1) Bir dersten DZ, GR, FF ve YZ notlarından birini alan öğrenci, o

dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadır. Ancak tekrarlanan derslerin yarıyıl ders

programlarında çakışması halinde, öğrenci bu derslerden birini Fakülte Yönetim Kurulu kara-

rıyla almayabilir.

(2) Başarısız olunan ders seçmeli ders ise öğrenci bu dersin yerine, gerekçeli olarak

Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, ders alma ve bırakma günleri sonuna kadar başka seçmeli

dersleri alabilir. Öğrenci, başarısız olduğu bu seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders alma-

dıkça, üzerinden silinmez.

(3) Öğrenciler genel akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla bulundukları yarı-

yılda almaları gereken derslere ek olarak, daha önce başarılı sayıldıkları dersleri de, kredi sı-

nırları içinde tekrarlayabilir. Tekrarlanan derslerde en son alınan not geçerli olup, akademik

ortalamalara bu not dahil edilir.

Yüksek onur ve onur öğrencileri

MADDE 29 – (1) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, bütün derslerini almış ve başarmış

olan öğrencilerden, o yıla ait akademik ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar onur öğrencisi,

3,50-4,00 arasında olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, Dekanlık

tarafından her eğitim-öğretim yılı sonunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı belgeleri Dekanlık

tarafından kendilerine verilir.

İlişik kesme

MADDE 30 – (1) Öğrencinin;

a) Sağlık nedeniyle eczacılık mesleğini icra edemeyeceğine Sağlık Kurulu Raporuna

dayanılarak Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilmiş olması,

b) Psikiyatrik hastalıklar nedeni ile öğrenimine on sekiz aydan daha fazla ara vermek

zorunda kalması ve bu süre sonunda tedavi edilemeyeceği sağlık raporları ile belgelendirilmiş

olması,

c) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası almış olması,

ç) Kendi isteği ile kaydını alması

durumlarında Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) 8 inci maddede belirtilen koşulların oluşması halinde öğrencilerin ilişikleri kesilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet koşulları
MADDE 31 – (1) Aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci öğrenimini tamamlamış

ve mezuniyeti için gerekli koşulları sağlamış sayılır:
a) Kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları

ve stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak.
b) Eğitim-öğretim programının gerektirdiği minimum krediyi almak.
c) Genel akademik not ortalaması en az 2,00 olmak.
Diplomalar
MADDE 32 – (1) Beş yıllık eczacılık eğitim-öğretim programını başarı ile tamamla-

yanlara yüksek lisans diplomasına eşdeğer eczacılık diploması ve eczacı unvanı verilir.
(2) Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere, 10/7/1995 tarihli ve 22339 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesince Verilecek Diploma, Mezuniyet ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesi Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ilgili programın dip-
lomaları verilir.

Önlisans diploması
MADDE 33 – (1) Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin önlisans diploması ala-

bilmesi veya bir meslek yüksekokuluna intibak ettirilmesi; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayama-
yanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Önlisans diploması, dekan/yüksekokul müdürü ve
Rektör tarafından imzalanır. Önlisans diploması hazırlanıncaya kadar öğrencilere, fakülte-
lerde dekanın, yüksekokullarda yüksekokul müdürünün imzaları bulunan geçici mezuniyet
belgesi verilebilir.

Mezuniyet derecesi
MADDE 34 – (1) Öğrenimlerini tamamlayarak diploma alan öğrencilere, ayrıca, öğ-

renimlerindeki mezuniyet derecesini, başarı katsayısını, aldıkları ders, proje, laboratuvar, se-
miner gibi çalışmaları başarı notları ile birlikte gösteren bir öğrenim belgesi ile diploma eki
verilir.

(2) Öğrenim belgesinde mezuniyet derecesi; genel akademik not ortalaması 3,50 - 4,00
olan öğrenciler için yüksek onur öğrencisi, genel akademik not ortalaması 3,00 - 3,49 olan öğ-
renciler için onur öğrencisi olarak belirtilir. Genel akademik not ortalaması 2,00 - 2,99 olan
öğrenciler için mezuniyet derecesi belirtilmez.

ALTINCI BÖLÜM
Mazeretler ve İzinli Sayılma

Mazeretler
MADDE 35 – (1) Öğrencinin mazeretli izinli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin

varlığı halinde, Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli
nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren on beş gün içinde
Dekanlığa bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencilerin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmeleri için sağlık raporu almaları
zorunludur. Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde derslere, uygulamalara ve sınavlara gire-
mez, girmiş oldukları derslerin ve uygulamaların yoklamaları ve sınavların notları geçersiz sa-
yılır.

18 Ağustos 2016 – Sayı : 29805                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



(3) Ayrıca öğrencinin; askere alınması, tutuklanması ve tutukluluğunun takipsizlik ile

sonuçlanması veya üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmesi ve/veya öğrencilik sıfatının kaldı-

rılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet durumlarında da öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu kara-

rıyla mazeretli izinli sayılır.

(4) Bir yarıyılda mazeretli olunan toplam süre,19 uncu maddede belirtilen devamsızlık

sınırlarını aşarsa, öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan, o yarıyıl için öğrenci Fakülte Yö-

netim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

İzinler

MADDE 36 – (1) Öğrencilere; kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim-öğre-

timlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya

çıkması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrenci

eğitim-öğretim süresi içinde bu imkândan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararla-

nabilmesi için yarıyıl başlangıcından önce Dekanlığa başvurması gerekir. 22 nci maddede ön-

görülen öğrenci değişim programları eğitim-öğretimin bir parçası olup, izinden sayılmaz. İzinli

olunan süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Öğrenci katkı payları eğitim-öğretim yılı için belirlendiğinden bir yarıyıl veya farklı

eğitim-öğretim yıllarının birbirini izleyen iki yarıyılı için izinli sayılan öğrenciler, katkı pay-

larını ödemeye devam eder. İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, 2547 sayılı Kanu-

nun 54 üncü maddesi ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 38 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Bildirdiği adresi değişen öğrenci yeni adresini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

bildirmek zorundadır. Adresi değiştiği halde bildirmeyen veya yanlış ve/veya eksik adres veren

öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine yapılan bildirim öğrencinin kendisine yapılmış

sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı enstitüler

tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı enstitüler tarafın-

dan yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi): 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü

maddesinde tanımlanan kredi sistemini ve bir AKTS’nin 30 saat öğrenci iş yüküne karşılık gel-
diğini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c)  Enstitü: Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı enstitüleri,
ç) Enstitü anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat
dalını,

d) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı:  Enstitü anabilim/anasanat dalının lisansüstü
düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve enstitü anabilim/anasanat dalı ile ilgili her
türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kul-
lanılmasını sağlamaktan sorumlu olan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve
İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

e) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu: 18/2/1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde ta-
nımlanan kurulu,

f) Enstitü kurulu: Müdür, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkan-
larından oluşan kurulu,

g) Enstitü yönetim kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gös-
terilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden
oluşan kurulu,

ğ) Genel Yönetmelik: 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini,

h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ı) Kredi: Bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık
uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

i) Lisansüstü ders: Enstitü anabilim/anasanat dallarında açılmış olan tezli ve tezsiz yük-
sek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarındaki dersleri,
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j) Müdür: Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı ilgili enstitü müdürünü,
k) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu,
m) Tam zamanlı öğrenci: Bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansüstü programlara ka-

bul edilen ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendinde belirtilen süreler içinde öğrenimini sürdürmekte olan öğrenciyi,

n) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,
o) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ö) Yönetim Kurulu: Bülent Ecevit Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü öğretim programlarının açılması
MADDE 5 – (1) Enstitü, Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş

Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecek enstitü anabilim/anasanat dallarında ve düzeyle-
rinde eğitim programlarını yürütür. Enstitülerce yürütülecek lisansüstü programların içerikleri
enstitü anabilim/anasanat dallarının teklifi ve enstitü kurulunun onayından sonra Senato tara-
fından karara bağlanır ve lisansüstü eğitim öğretime Rektörün önerisi üzerine Yükseköğretim
Kurulunca karar verilir.

(2) Lisansüstü uzaktan öğretim programları Genel Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin
ikinci fıkrasına göre açılır ve yürütülür.

(3) Enstitülerde Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla, lisansüstü eğitim
ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bunların
yurt içi ile ilgili ortak programları, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisans-
üstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ve yurt dışı ile ilgili ortak
programları; 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğ-
retim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Lisansüstü öğretim planları ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kuru-

lunun görüşü, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve
Senatonun onayıyla açılır.

(2) Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu dersleri
verecek öğretim üyelerinin görevlendirilmesi, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü
alınarak, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayı ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlilerine de lisansüstü düzeyde
dersler verdirilebilir.

Öğretim dili
MADDE 7 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında bütün dersler veya bir kısım dersler be-
lirlenen bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçe’dir. Danışmanın ve enstitü ana-
bilim dalı başkanının ortak önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerek görülen hal-
lerde bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak, lisansüstü eğitimin tama-
mının yabancı dilde yapıldığı programlarda ise tez bu dilde hazırlanır.
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Kontenjan tespiti ve ilanı
MADDE 8 – (1) Enstitüdeki öğretim programlarına öğrenci alınıp alınmamasına, alın-

dığı takdirde kontenjan tespitine enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak ens-
titü yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve diğer hu-
suslar Üniversite tarafından ilan edilir. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere
verilebilir. Bu ilanda yabancı öğrenciler için ayrılan kontenjanlar da ayrıca belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları

Başvuru şartları
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi

içinde şahsen, posta veya elektronik ortamda istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine
yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez. Kesin kayıt esnasında
belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylanmış örneği kabul edilir. Askerlik durumu
ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yurtdışından
kabul edilecek öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt işlemleri Senato tarafından kabul edilen
yönerge kapsamında gerçekleştirilir.

(2) Adayların başvurdukları lisansüstü programın türüne göre, aşağıda yer alan koşulları
taşımaları gerekir.

a) Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır:
1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya

Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet
belgesine sahip olmaları gerekir.

2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; Adayların Ölçme, Seçme ve Yer-
leştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde en az 55 standart puan alması gerekir.

3) Tezsiz yüksek lisans programları, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatu-
varına yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

b) Doktora programlarına başvuru koşulları şunlardır:
1) Adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca

denkliği kabul edilmiş bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına veya geçici mezuniyet
belgesine, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri
diplomasına, eczacılık ve fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Ba-
kanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip
olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans
derecesine sahip sayılır.

2) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu ta-
rafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM yönetim
kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan mua-
dili bir puan alınması zorunludur.

3) Adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisansa dayalı
başvurularda en az 80 standart puana; ayrıca lisans derecesiyle doktora programına başvuran-
ların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana
sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarına yapılacak başvu-
rularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.
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4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran tıp fakültesi mezunlarının li-
sans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 stan-
dart puana; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve
veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal kısmından en az 55
standart puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel
Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testin-
den elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuru koşulları şunlardır:
1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans

diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran aday-
ların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sa-
hip olmaları gerekir.

2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir.

3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşde-
ğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması
zorunludur.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Bir-
liği uyum programı, öğrenci değişim programları ve benzeri antlaşmalar ile gelen yabancı uy-
ruklu hükümet burslusu ve antlaşmalı öğrenciler, başkaca şart aranmaksızın lisansüstü prog-
ramlara kabul edilir.

Değerlendirme ve öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesi

aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Tezsiz yüksek lisans ve ALES puanı aranmayan tezli yüksek lisans programlarına

öğrenci kabulünde lisans mezuniyet not ortalamasına,  not ortalaması 4’lük sistemde ise Yük-
seköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığına göre sıralama yapılarak kon-
tenjan dahilinde adaylar programlara kabul edilirler.

b) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES standart pua-
nının %70’i ve lisans mezuniyet not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yüksek-
öğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %30’u alınarak hesaplanır. Ya-
pılan değerlendirmede, adaylar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezli
yüksek lisans programlarına kabul edilir.

(2) Doktora programına kabulde başarı notu, başvurduğu programın puan türünde
ALES standart puanının veya temel tıp puanının %70’i ve lisans derecesi ile başvuranların li-
sans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının,
not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki
karşılığının %30’u alınarak hesaplanır. Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına kabulde
başarı notu tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavından alınmış temel tıp puanının veya ALES’in
sayısal puan türünden alınmış puanının %70’i ve mezuniyet not ortalamasının, not ortalaması
4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %30’u
alınarak hesaplanır. Adaylar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora
programlarına kabul edilir.
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(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuran adayların değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde
yapılır:

a) Sanatta yeterlik çalışmasına ALES puanı ile başvuran adayların kabulünde başarı
notu, ALES puanının %70’i ve portfolyö incelemesinin %30’u alınarak hesaplanır.

b) Sanatta yeterlik çalışmasına ALES puanı ile başvurmayan adayların kabulünde başarı
notu, adayın lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların
ise yüksek lisans akademik not ortalamasının,  % 70’i ile portfolyö incelemesinin %30’u alı-
narak hesaplanır. Not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği
100’lük sistemdeki karşılığı alınır.

c) Adaylar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta yeterlik prog-
ramlarına kabul edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne-

tim kurulu kararıyla Genel Yönetmeliğin 30 uncu maddesindeki şartlara göre yürütülür.
(2) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden

başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme işlemleri Yüksek Lisans öğrencisi için
28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Li-
sans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, doktora öğrencisi için ise bu Yönetmelik hükümleri
esas alınır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Genel Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre

yürütülür. Bir derse kayıtlı özel öğrenci sayısı tam zamanlı öğrencilerin %50’sinden fazla ola-
maz. Bu statüdeki öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına
uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
ve ayrılacağı programdaki tüm sınavlarını başarmış ve yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisans-
üstü eğitim süresinde sağladığı genel not ortalaması 3,00 olan öğrenciler, yarıyıl başlamadan
en az on gün önce gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla ilgili enstitü anabilim dalı başkan-
lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, Üniversitede yürütülen eşdeğer düzeydeki
lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Enstitü yönetim kurulu kararında
öğrencilerin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı
ayrıca belirtilir. Kredi eşdeğerliği, enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ile enstitü yönetim
kurulu tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların asil ve yedek öğrenci

listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye gir-
meye hak kazanan öğrencilerin kayıtları akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Kayıt
hakkı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri süresi içinde enstitüye ve-
rerek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hak-
kından vazgeçmiş sayılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine başarı sı-
rasına göre yedek listedeki adaylar, kontenjanı aşmamak kaydı ile ders ekleme-ders silme dö-
nemi içinde akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yaptırabilirler.

(2) Bir enstitü anabilim/anasanat dalına kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısı beş veya
daha az ise, enstitü yönetim kurulu bu enstitü anabilim/anasanat dalında o ders yılı için lisans-
üstü program açmayabilir. Ancak, bu adayların kayıt hakları programın açılacağı döneme kadar
saklıdır.
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(3) Öğrenciler her yarıyılda, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyılda açılan
dersler arasından, hangi dersleri alacağına danışmanları ile birlikte karar verirler. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır. Öğrenciler her yarıyılda kayıtlarını kendileri yaptırmak
zorundadırlar. Kaydın kesinleşmesi için öğrenci ve danışman tarafından öğrenci bilgi siste-
minde onaylanması gerekir. Öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini akademik takvimde
belirtilen süre içinde yatırmayan ve kaydını yenilemeyen öğrencilere 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Mazereti nedeniyle, kaydını akademik takvimde belirlenen süre içinde yenilemeyen
ve mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen
ders ekleme-ders silme dönemi içinde kayıtlarını yaptırabilirler. Bu şekilde kaybedilen süre
öğrenim süresinden sayılır.

Ders ekleme ve silme
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın başlangıcında ve akademik takvimde belir-

tilen günlerde danışmanın uygun görüşünü almak şartıyla o yarıyılın programında mevcut olan
başka dersleri programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte oldukları dersleri silebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları Arasında Geçişlere İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programı
MADDE 16 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülür.
(2) Tezsiz  yüksek lisans programında genel not ortalaması 3,50 olan üstün başarı gös-

teren ve tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar,  9 uncu maddede düzenlenen
tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını yerine getirmek şartıyla, enstitü anabilim
dalı başkanının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans progra-
mına geçebilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü anabilim
dalı/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans
programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken, tezsiz yüksek lisans programına geç-
mek isteyen adaylar enstitü anabilim dalı başkanlıklarına başvurmaları halinde enstitü anabilim
dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans prog-
ramına geçebilirler. Bu durumda öğrencinin daha önce yüksek lisans programında aldığı dersler
Enstitü anabilim dalı/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla
yeni geçtikleri yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler 9 uncu ve 10 uncu mad-
delerdeki ilgili koşulları taşımaları kaydıyla aynı enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi,
enstitü yönetim kurulunun kararıyla tezli yüksek lisans programlarına kabul edildikleri takdirde
yalnızca tez hazırlayarak tezli yüksek lisans programından mezun olabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programının kaç krediden oluşacağı, ders sayısı ve dönem pro-

jesi ile öğrencinin alabileceği lisans dersleriyle ilgili hususlar, Genel Yönetmeliğin 11 inci mad-
desi hükümlerine göre yürütülür.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                             18 Ağustos 2016 – Sayı : 29805



(3) Bir  öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl
içinde özel öğrenci olarak yurtiçi, yurtdışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı ol-
duğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı danışmanının teklifi, enstitü ana-
bilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte
olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde transfer edilecek dersler programdaki
derslerin %50’sini geçemez.

(4) Daha önce bir Yükseköğretim Kurumunda yüksek lisans programına kayıtlı iken
disiplin suçu hariç herhangi bir nedenle programla ilişiğini kesen öğrencilerin Üniversitedeki
programa kayıt hakkı kazanması halinde aldığı dersler devam etmekte olduğu yüksek lisans
programına anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla trans-
fer edilebilir.

Süre
MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı süresi Genel Yönetmeliğin 12 nci

maddesi hükümlerine göre uygulanır.
Danışman ataması
MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması için Genel Yö-

netmeliğin 13 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 20 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans

öğrencisine Genel Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde tanımlanan tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.
Tezli yüksek lisans programının kaç krediden oluşacağı ders sayısı ile ilgili hususlar Genel Yö-
netmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin alacağı ders-
lerden birinin Bilimsel Araştırma Teknikleri veya Araştırma ve Yayın Etiği konularını içermesi
zorunludur. Öğrenci, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda da-
nışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık
alanı dersi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak üzere
veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Tez çalışması dersi, ders
yükümlülüğünü tamamlayan yüksek lisans öğrencileri için tez döneminin her yarıyılında açılan
pratik bir derstir. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam
edebilir. Yüksek lisans uzmanlık alanı dersi, öğrenci sayısına bakılmadan üç teorik ders yükü
olarak gösterilir. Yüksek lisans tez çalışması dersi, öğrenci başına bir saatlik pratik ders yükü
olarak gösterilir. Seminer, uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri başarılı ve başarısız olarak
değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(3) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl
içinde özel öğrenci olarak yurtiçi, yurtdışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı
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olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa
transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak dersler programdaki derslerin %50’sini geçemez.

(4) Daha önce bir Yükseköğretim Kurumunda yüksek lisans programına kayıtlı iken
disiplin suçu hariç herhangi bir nedenle programla ilişiğini kesen öğrencilerin Üniversitedeki
programa kayıt hakkı kazanması halinde aldığı dersler devam etmekte olduğu yüksek lisans
programına anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla trans-
fer edilebilir.

Süre
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programı süresi Genel Yönetmeliğin 7 nci mad-

desi hükümlerine göre uygulanır.
Danışman atanması
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programında danışman atanması Genel Yönet-

meliğin 8 inci maddesi hükümlerine göre yapılır.
(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri arasın-

dan seçilir. Ancak enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi enstitü yönetim kurulu-
nun gerekçeli kararıyla başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak
atanabilir. Tez danışmanı değişikliği öğrencinin veya danışmanın yazılı müracaatı, enstitü ana-
bilim dalı başkanlığının teklifi alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(3) YÖK yada üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin
başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 24 – (1) Yüksek  lisans tezinin sonuçlanması hususunda Genel Yönetmeliğin

9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.
(2) Öğrencinin yüksek lisans tezini teslim edebilmesi için, tezi ile ilgili ulusal/uluslar-

arası konferans veya sempozyumlarda en az bir bildiri sunmuş veya sunumu kabul edilmiş
veya ulusal/uluslararası hakemli bir dergide makale yayınlamış veya yayına kabul edilmiş ol-
ması şartı aranır.

(3) Genel Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, gerçek bir inti-
halin tespiti halinde enstitü yönetim kurulu tarafından tez öğrenciye düzeltilmek üzere iade
edilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi oluşturulurken biri Üniversite dışından olmak üzere iki ye-
dek üye de görevlendirilir.

(5) Enstitü yönetim kurulu tez sınav tarihini tezin jürilere tesliminden itibaren en geç
bir ay içinde olacak şekilde belirler.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve 24 üncü madde ile belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, öğrenciye Genel Yönetmeliğin 10 uncu
maddesinde belirtilen tezli yüksek lisans diploması verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 26 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
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b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programının kaç krediden oluşacağı ve ders sayısı ile ilgili hususlar Genel

Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre yürütülür. Öğren-
cinin lisansüstü eğitimi boyunca Bilimsel Araştırma Teknikleri veya Araştırma ve Yayın Etiği
konularını içeren bir ders almaması durumunda, bu konuları içeren bir ders alması zorunludur.
Öğrenci ayrıca, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı
tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı
dersi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak üzere veya
tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Tez çalışması dersi, yeterlik
sınavını başaran doktora öğrencileri için tez döneminin her yarıyılında açılan pratik bir derstir.
Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Doktora
uzmanlık alanı dersi, öğrenci sayısına bakılmadan dört teorik ders yükü olarak gösterilir. Se-
miner, uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sayı ve şartlarda ders se-
çilir.

(4) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl
içinde özel öğrenci olarak yurtiçi, yurtdışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı ol-
duğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı danışmanının teklifi, enstitü ana-
bilim dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu
programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde transfer edilecek dersler programdaki derslerin
%50’sini geçemez.

(5) Daha önce bir Yükseköğretim Kurumunda doktora programına kayıtlı iken disiplin
suçu hariç herhangi bir nedenle programla ilişiğini kesen öğrencilerin Üniversitedeki programa
kayıt hakkı kazanması halinde aldığı dersler devam etmekte olduğu doktora programına ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla transfer edilebilir.

Süre
MADDE 27 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-

netim kurulu kararıyla Genel Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki hükümler uygulanır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri çerçeve yönetmelikte belirtilen sürede

başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması 3,00’ın altında olan öğrencinin enstitü
yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 28 – (1) Tez danışmanı atanması hususunda Genel Yönetmeliğin 18 inci mad-

desi hükümleri uygulanır.
(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri arasın-

dan seçilir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi enstitü yönetim kurulunun ge-
rekçeli kararıyla başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçile-
bilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, programı varsa, başa-
rıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının nite-
liğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üni-
versite kadrosu dışından ise en az doktora derecesine sahip olması gerekir.

(3) Yükseköğretim Kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan
öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam ede-
bilir.
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Yeterlik sınavı
MADDE 29 – (1) Öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda

derinliğe sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yılda iki kez olmak üzere enstitü yönetim
kurulunca belirlenecek tarihlerde yapılır.

(2) Yeterlik sınavı Genel Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümlerine göre yürütülür.
(3) Öğrenci derslerini başarı ile tamamladığı yarıyıldan itibaren yeterlik sınavına gire-

bilmek için enstitü anabilim dalı başkanlığına müracaat eder.
(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve

enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik
komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak,
uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yük-
seköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesi ve biri Üniversite
dışından olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim
üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda öğ-
rencinin başarılı olması için en az 70/100 alması gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci
sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavı başarı notu yazılı ve sözlü sınavın %50’si alınarak hesaplanır.
Yeterlik sınavı başarı notu en az 70 olan öğrenci başarılı sayılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı
ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız ol-
duğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ye-
terlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 7 dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci
tezli veya tezsiz yüksek lisans programına ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve
enstitü yönetim kurulu kararıyla geçebilir. Öğrenci başvuruda bulunduğu programın başarı
şartlarını yerine getirdiği takdirde tezli veya tezsiz yüksek lisans programından mezun ola-
bilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 30 – (1) Tez izleme komitesi Genel Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümlerine

göre oluşturularak görevlerini yerine getirir.
Tez önerisi savunması
MADDE 31 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenciye Genel Yö-

netmeliğin 20 nci maddesi hükümleri uygulanır.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 32 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılmasında Genel Yönetmeliğin 22 nci

maddesi hükümleri uygulanır.
(2) Öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi için, tezi ile ilgili en az bir makalenin

ulusal veya uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergide yayımlanmış, yayınlanmak
üzere kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış olması şartı aranır.

(3) Genel Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, gerçek bir inti-
halin tespiti halinde Enstitü yönetim kurulu tarafından tez öğrenciye düzeltilmek üzere iade
edilir.

(4) Doktora tez jürisi oluşturulurken biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye
de görevlendirilir.

(5) Enstitü yönetim kurulu tez sınav tarihini, tezin jürilere tesliminden itibaren en geç
bir ay içinde olacak şekilde belirler.
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Doktora diploması
MADDE 33 – (1) Tez  sınavında başarılı olmak ve 32 nci madde ile belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, Genel Yönetmeliğin 23 üncü madde-
sinde belirtilen hükümler uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programının kaç krediden oluşacağı ve ders sayısı ile ilgili hususlar
Genel Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre yürütülür.
Öğrenci ayrıca, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı
tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı
dersi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak üzere veya
tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Tez çalışması dersi, yeterlik
sınavını başaran sanatta yeterlik öğrencileri için tez döneminin her yarıyılında açılan pratik bir
derstir. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.
Uzmanlık alanı dersi, öğrenci sayısına bakılmadan dört teorik ders yükü olarak gösterilir. Uz-
manlık alanı ve tez çalışması dersleri başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Lisansüstü dersler anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden Genel Yönetmeliğin
34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sayı ve şartlarda seçilebilir.

Süre
MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik programı süresi Genel Yönetmeliğin 26 ncı maddesi

hükümlerine göre uygulanır.
(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri çerçeve yönetmelikte belirtilen

sürede başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması 3,00’ın altında olan öğrencinin
enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 36 – (1) Danışman atanmasında Genel Yönetmeliğin 27 nci maddesi hüküm-

leri uygulanır.
(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri ile dok-

tora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.
(3) Yükseköğretim Kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan

öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam ede-
bilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanmasında Genel Yönetmeliğin

28 inci maddesi hükümleri uygulanır.
(2) Genel Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, gerçek bir inti-

halin tespiti halinde enstitü yönetim kurulu tarafından tez öğrenciye düzeltilmek üzere iade
edilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi oluşturulurken biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek
üye de görevlendirilir.

(4) Enstitü yönetim kurulu tez sınav tarihini, tezin jürilere tesliminden itibaren en geç
bir ay içinde olacak şekilde belirler.
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Sanatta yeterlik diploması

MADDE 38 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve  37 nci madde ile belirlenen mezu-
niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, Genel Yönetmeliğin 29 uncu madde-
sinde belirtilen hükümler uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Ders Sınavları ve Değerlendirme

Devam zorunluluğu

MADDE 39 – (1) Derslere devam zorunludur. Derslerin %20’sinden fazlasına devam
etmeyen öğrenci, o ders veya derslerin yarıyıl sonu genel ve bütünleme sınavlarına alınmaz ve
DZ notu verilir. Öğrencinin devamı ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından izlenir.

Genel sınav ve bütünleme sınavı

MADDE 40 – (1) Öğrenci bir yarıyılda aldığı ve devam şartını sağladığı bütün derslerin
genel sınavına, enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Sı-
nava girmeyen öğrenciye GR notu verilir. Yarıyıl sonu sınavı, dönem ödevi biçiminde de ola-
bilir.

(2) Bütünleme sınavı; bir dersin bütünleme sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonun-
da akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bir dersin genel sınavına girme hakkı ol-
duğu halde girmeyen ya da girip de başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen
öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not genel sınav notu yerine
geçer.

Ara sınavlar

MADDE 41 – (1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerden her yarıyıl içinde en az bir
defa ara sınava girerler. Ara sınav, ödev/ödevlerin değerlendirmesi biçiminde de olabilir. Ara
sınavların sayısı ve tarihleri ile varsa yarıyıl içi çalışmalarının ağırlıkları o yarıyılın ilk ayı için-
de enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca ilan edilir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 42 – (1) Başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, ödevler, uygula-
malar ve proje çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacak dönem içi başarı notu ve genel sınav
başarı notu birlikte değerlendirilerek belirlenir. Dönem içi başarı notunun başarı notuna katkı
oranı %40 - %60 arasında olmak üzere ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.
Ayrıca, bir dersin başarılı sayılabilmesi için genel sınav notunun 100 üzerinden en az 65 olması
gerekir.

Geçer notlar

MADDE 43 – (1) Başarı notu değerlendirme sonucuna göre öğrenciye aşağıdaki harf
notlarından birisi geçer not olarak verilir:

Başarı Derecesi Başarı Notu Katsayı Puanı

Pekiyi AA 4,00 90 – 100
İyi-Pekiyi BA 3,50 80 – 89
İyi BB 3,00 70 – 79
Orta CB 2,50 65 – 69
Geçer YT - -
(2) Kredisiz dersler için başarı notu yerine YT geçer notu verilir.
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Geçmez notlar
MADDE 44 – (1) Öğrenciye başarısızlığın nedenine göre aşağıdaki notlardan birisi ve-

rilir:
a) DZ: Devam zorunluluğunu yerine getirmedi, sınava girme hakkı yok.
b) GR: Genel sınava girmedi.
c) FF: Genel sınava girdi ancak 65’in altında not alarak başarısız. Bu notun katsayısı

sıfır (0)’dır.
ç) EK: Eksik, genel sınava girmiş, ancak zorunlu nedenlerle yarıyıl içi çalışmalarını ta-

mamlayamamış öğrencilere verilir. Öğrenci eksikliğini sınav dönemi sonundan itibaren en geç
bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında
yarıyıl içi çalışmalarının değeri sıfır (0) kabul edilerek not verilir.

d) YZ: Başarılı, başarısız olarak değerlendirilen derste, dersin gereklerini yerine getir-
meyerek başarısız olanlara verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 45 – (1) Sınav sonuçlarına ancak maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğ-

rencinin itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren iki hafta içinde ilgili enstitü anabilim
dalı başkanına yazılı olarak yapması gerekir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendir-
mede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak ilgili enstitü müdürlüğüne iletilir.
Ders sorumlusunun verdiği not kesindir.

Başarılamayan dersler
MADDE 46 – (1) Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrarlayarak başarmak zorundadır.

Enstitü anabilim dalı başkanının ve danışmanının ortak teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulu-
nun onayı ile takip eden yarıyılda öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir
ders alabilir.

Akademik ortalama
MADDE 47 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notunun katsayısının çarpımı o dersin

ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının top-
lamının derslerin kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi
virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin YT notu aldığı dersler akademik ortalamaya
dâhil edilmez.

Genel not ortalaması
MADDE 48 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin tüm derslerini tamamla-

yabilmesi için genel not ortalamalarının 3,00 olması gerekir. Genel not ortalamasını sağlaya-
mayan öğrenciler not yükseltmek için aldıkları dersleri tekrar alabilirler.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mazeretler
MADDE 49 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, geçerli ve haklı nedenlerin varlığı

halinde enstitü yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için gerekli belgelerin ma-
zeretin sona ermesinden itibaren en geç on beş gün içinde enstitü müdürlüğüne verilmesi ge-
rekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencinin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için sağlık raporu sunması ge-
rekir. Raporlu olunan süre içinde girilmiş olan sınavlarda alınan notlar geçersizdir.

(3) Öğrencinin mazeretli izinli sayıldığı süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
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İzinler
MADDE 50 – (1) Geçerli ve  haklı bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda bulunan

veya öğrenim ve eğitimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, araştırma gibi imkânların
doğması halinde öğrenciye, danışmanı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun gö-
rüşü alınmak şartıyla, enstitü yönetim kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla
kadar izin verilebilir. Ancak, kendisine izin verilen öğrencinin bu izni, acil nedenler dışında,
karar tarihini takip eden yarıyıldan itibaren başlar. İzin süresi sonunda öğrenci, enstitü yönetim
kurulunun kararı ile kaydını yenileyebilir.

(2) Lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilen ve geçerli mazereti nedeniyle
süresi içinde eğitimini tamamlayamayarak geri dönenler enstitü anabilim/anasanat dalı başka-
nının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenciliklerine devam edebilirler.

(3) Öğrenciler askerlik görevleri nedeniyle enstitülerden ayrılmaları halinde izinli sa-
yılırlar.

Diğer hükümler
MADDE 51 – (1)Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(2) Derslerini ve tezini/bitirme projesini başarıyla tamamlayanlardan; genel not ortala-

ması 3,50-3,75 arasında olanlar onur öğrencisi, 3,76-4,00 arasında olanlar ise yüksek onur öğ-
rencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi enstitü müdürlüğü tarafından her eğitim öğretim yılı so-
nunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı belgeleri enstitü müdürleri tarafından kendilerine verilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,
3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Ens-
titülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim
Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 53 – (1) 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent

Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan öğrenciler doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilirler.
(2) 24 üncü maddenin ikinci fıkrası bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yüksek

lisans tezine başlayan öğrenciler için uygulanmaz.
(3) 32 nci maddenin ikinci fıkrası bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte doktora

yeterlik sınavına girmiş öğrenciler için uygulanmaz.
(4) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulanması ve belirlenmiş süreler

20/4/2016 tarihinden itibaren başlar.
(5) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan

öğrenciler hakkında 51 inci madde uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA

HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Zo-

runlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim programında uygulanacak esaslara ilişkin hüküm-

leri kapsar.

Dayanak

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

nununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi, 44 üncü ve 49 uncu maddeleri ile

14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının

Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim Dalı Başkanlığı: Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam

Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Başkanlığını,

b) Fakülte: Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,

c) Hazırlık sınıfı: Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi zorunlu Arapça Hazırlık

Sınıfını,

ç) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az

%30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi,

d) Kurul: İlahiyat Fakültesi Kurulunu,

e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığını,

f) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Seviye tespit sınavı: Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam ede-

ceğini belirleyen sınavı,

h) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ): Avrupa ve Türkiye Yeter-

lilikler Çerçeveleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik

eğitim ve öğretim programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini,

ı) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,
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i) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

j) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde ve-

rildiği eğitimi,

k) Yeterlilik sınavı: Öğrencinin program için Arapça dil düzeyi ile yeterliliğine sahip

olup olmadığını veya Arapça yeterliliğini kazanıp kazanmadığını ölçen sınavları,

l) Yönetim Kurulu: Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu,

m) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan prog-

ramlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretimin amacı

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı, TYYÇ kapsamında, öğren-

ciye aldığı Arapça dili temel kurallarını öğretmeyi, kelime hazinelerini geliştirmeyi, okuduğunu

ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi; Arapça

Dili öğretiminin amacı ise ön lisans, lisans ve lisansüstü diploma programı mezunlarının alan-

larına ilişkin yabancı dil yeterliliklerini kazanmalarını sağlamaktır.

Arapça yeterlilik sınavı ve seviye tespit sınavları

MADDE 6 – (1) Öğretim dili kısmen veya tamamen Arapça olan yükseköğretim prog-

ramına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında, Yükseköğ-

retim Kurumları Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen Arapça yeterlilik sınavına

tabi tutulurlar.

(2) Arapça yeterlilik sınavından 100 tam puan üzerinden 60 alan öğrenciler başarılı sa-

yılır.

(3) Aşağıdaki öğrenciler Arapça dili yeterlilik sınavından muaftır:

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen Arapça dili anadil olarak konu-

şulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp

ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile Ölç-

me, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası

yabancı dil sınavlarında YDS’ye göre 60 puana denk gelen puanı almış olanlar.

c) Daha önce başka bir üniversitede hazırlık eğitimi görmüş ve başarmış olanlar.

(4) Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın değerlendir-

meye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi

esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre Yükseköğretim Kurulu

tarafından belirlenir. Belirtilen sınavların sonuç belgelerinin asıllarının veya onaylı bir örneğinin

dilekçe ile ders kayıtlarının yapıldığı son mesai gününün bitimine kadar Fakültenin öğrenci iş-

leri birimine teslim edilmesi gerekir.
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Zorunlu hazırlık sınıfı

MADDE 7 – (1) Zorunlu hazırlık sınıflarında öğretim süresi 2547 sayılı Kanunun

44 üncü maddesinde belirtilen süredir. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin lisans öğ-

renim programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate

alınmaz. Bu süre öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Zorunlu hazırlık sınıfında eğitim-öğretim gerekli işitsel ve görsel araç gereçlerle

donatılmış dersliklerde, en fazla 30 öğrenci ile yapılır. Haftalık ders saati yirmi saatten az ola-

maz.

(3) Zorunlu Hazırlık Sınıfında öğretim dili Arapça’dır.

(4) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretim takvimi, Üniversitenin Akademik Takviminin öğretim

yılı başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tara-

fından belirlenip ilan edilir.

(5) Zorunlu hazırlık sınıfında Arapça dil öğretimi sınavlar dâhil otuz iki haftadır.

(6) Muafiyetlerini belgeleyemeyen ve/veya Arapça yeterlilik sınavında başarılı olama-

yan ya da sınava giremeyen öğrenciler Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yapılan seviye tes-

pit sınavı sonuçlarına göre yabancı dil öğretim programının başlangıç (Temhidi), İlk (mübtedi),

orta (mutavassıt) ve ileri (mütekaddim) kurlarından birine yerleştirirler.

(7) Yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olanlar ile sınavdan muaf olanlar hariç olmak

üzere lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam et-

mekle yükümlüdürler. Ancak kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden,

yükseköğretim kurumunun belirlediği sınavlardan başarılı olmak şartıyla ilgili yönetim kuru-

lunun kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir.

(8) Hazırlık sınıfının yıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğ-

renci, ilave bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkan-

larıyla geliştirerek yıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu veya Yükseköğ-

retim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen

uluslararası yabancı dil sınavlarında 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen

puana sahip olduğunu veya başka bir üniversitenin yaz okulunu başarı ile tamamladığını bel-

gelediği takdirde lisans öğretim programına devam edebilir.

(9) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin prog-

ramdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili

Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı oldukları

yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması halinde talep etmeleri durumunda

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere

kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa

kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan

programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

(10) Eğitim-öğretim yılının bahar dönemi başlangıcında başka bir üniversitenin hazırlık

sınıfından yatay geçiş ile Üniversitenin hazırlık sınıfına gelen öğrencilerin, geldikleri üniver-

sitede güz yarıyılında almış oldukları her türlü sınav notları, ilgili bölümün muafiyet ve intibak

komisyonunca değerlendirilerek intibakları yapılır.
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Başarı ve değerlendirme esasları

MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfında kurlara dayalı yıl geçme sistemi uygulanır.

(2) Hazırlık eğitiminde devam zorunludur. Öğrenciler, derslere %85 oranında devam

etmekle yükümlüdür. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler yılsonunda yapılan genel

sınava ve bütünleme sınavlarına katılmazlar ancak eğitim-öğretim yılı başında yapılan Arapça

dili yeterlilik sınavına girebilirler.

(3) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yılsonu genel veya bütünleme sınavından 100

tam puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla başarı notunun 60 olması şarttır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 9 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz notlarının duyurulmasını izleyen yedi gün

içerisinde dilekçe ile Fakülte Dekanlığına yapılır. İtiraz, Fakülte Dekanlığı tarafından sınavı

yapan sınav komisyonuna iletilir. Sınav komisyonu tarafından yapılacak inceleme sonucu mad-

di hata tespit edilirse sınav notunda gerekli düzeltme yapılır.

Mazeretler

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı

halinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin,

belgeleriyle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren yedi gün içinde Fakülte Dekanlığına

bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilemez.

(2) Öğrencilerin sağlık nedeni ile mazeretli izinli sayılabilmeleri için sağlık raporu al-

maları zorunludur.

(3) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi ve Türkiye’yi

temsilen görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Bunun dışındaki tüm

mazeretler raporlu olunan süre hariç devamsızlıktan sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 23/3/2016 tarihli ve

29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi

ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer

mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 8/9/2014 tarihli ve 29113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent

Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL

İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller

Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümünce düzenlenen ve yürütülen isteğe bağlı ve zorunlu ya-
bancı dil hazırlık eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek-

okulu Temel İngilizce Bölümünce düzenlenen ve yürütülen isteğe bağlı ve zorunlu yabancı dil
hazırlık eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi, 44 üncü ve 49 uncu maddeleri ile
14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının
Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölüm: Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümünü,
b) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe

olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı yabancı dil eğitimini,
c) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az

%30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi,
ç) Kurul: Yabancı Diller Yüksekokul Kurulunu,
d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığını,
e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
f) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Seviye tespit sınavı:  Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam

edeceğini belirleyen sınavı,
h) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ): Avrupa ve Türkiye Yeter-

lilikler Çerçeveleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik
eğitim ve öğretim programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini,

ı) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,
i) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde ve-

rildiği eğitimi,
j) YDS: Yabancı  Dil  Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
k) Yeterlilik sınavı: Öğrencinin program için istenen yabancı dil düzeyi ile yeterliliğine

sahip olup olmadığını veya yabancı dil yeterliliğini kazanıp kazanmadığını ölçen sınavları,
l) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
m) Yüksekokul: Yabancı Diller Yüksekokulunu, 
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n) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan prog-
ramlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Esasları

Eğitim-öğretimin amacı
MADDE 5 – (1) Yabancı  dil öğretiminin amacı, TYYÇ kapsamında, öğrenciye aldığı

yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmeyi, yabancı
dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade ede-
bilmeyi, yabancı dilde öğretimin amacı ise önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programı me-
zunlarının alanlarına ilişkin yabancı dil yeterliliklerini kazanmalarını sağlamaktır.

Yabancı dil yeterlilik sınavı 
MADDE 6 – (1) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan yükseköğretim

programına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında yabancı
dil yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. 

(2) Yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden,
kısmen yabancı dilde eğitim veren programlardaki öğrencilerin en az 50 puan; tamamen ya-
bancı dilde eğitim veren önlisans programlarındaki öğrencilerin en az 60 puan; tamamen ya-
bancı dilde eğitim veren lisans programlarındaki öğrencilerin en az 75 puan; lisansüstü öğren-
cilerinin ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.  

(3) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavından muaftır:
a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak ko-

nuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim gö-
rüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile
ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında YDS’ye göre karşılıkla-
rının, önlisans programları için 40; lisans programları için 50; lisansüstü için 55 puana denk
gelen puanı almış olanlar. 

c) Daha önce başka bir üniversitede hazırlık eğitimi görmüş ve başarmış olanlar. 
(4) Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın bu Yönetmelik

hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından
belirlenen sınav geçerlilik süresi dikkate alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması du-
rumunda bu süre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Belirtilen sınavların sonuç bel-
gelerinin asıllarının veya onaylı bir örneğinin dilekçe ile yabancı dil yeterlilik sınavı tarihinden
en geç bir hafta öncesine kadar Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir.

Zorunlu yabancı dil dersleri
MADDE 7 – (1) Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk defa kayıt

yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gere-
ğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olup olmayacağı ayrı bir yabancı
dil muafiyet sınavı ile tespit edilir. Bu sınavdan, kendi fakülte/yüksekokul yönetmeliklerine
göre CC’ye karşılık gelen notu alamayan öğrenciler bu dersleri almak ve başarmak zorunda-
dırlar. 

Hazırlık eğitimi öğrencileri
MADDE 8 – (1) Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlarından birine

ilk kez veya dikey/yatay geçiş yoluyla kaydını yaptırmış olan ve 6 ncı maddenin ikinci veya
üçüncü fıkrasında belirtilen muafiyet koşullarını taşımayan, açılan yabancı dil yeterlilik sına-
vına katılmamış veya katılıp başarısız olmuş öğrenciler 60 kredilik hazırlık eğitimine tabidir. 
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(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır. Hazırlık okumak
isteyen öğrenci, Üniversiteye kayıt sırasında öğrencisi oldukları dekanlığa/müdürlüğe dilekçe
vererek hazırlık sınıfına kaydolur. Yeterli sayıda başvuru olmaması halinde ilgili yönetim kurulu
kararı ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılmayabilir.

(3) Yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeyenler ya-
bancı dil seviye belirleme sınavına tabi tutulup dil düzeylerine uygun programlara yerleşti-
rilir.

Zorunlu hazırlık sınıfı
MADDE 9 – (1) Zorunlu hazırlık sınıflarında öğretim süresi 2547 sayılı Kanunun

44 üncü maddesinde belirtilen süredir. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin önlisans,
lisans veya lisansüstü öğrenim programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi
saatleri bakımından dikkate alınmaz. Bu süre öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öğretim
süresinden sayılmaz.

(2) Yabancı dil yeterlilik ve/veya seviye belirleme sınavında başarılı olanlar ile sınavdan
muaf olanlar hariç olmak üzere önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptırmış
olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler. Ancak kendi im-
kânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden, yükseköğretim kurumunun belirlediği
sınavlardan başarılı olmak şartıyla ilgili yönetim kurulunun kararı ile devam mecburiyeti aran-
mayabilir.

(3) Hazırlık sınıfının yılsonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğ-
renci, ilave bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkân-
larıyla geliştirerek yılsonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu veya Yükseköğre-
tim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarında 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen
puana sahip olduğunu veya başka bir üniversitenin yaz okulunu başarı ile tamamladığını bel-
gelediği takdirde girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen önlisans, lisans veya lisansüstü
öğretim programına devam edebilir.

(4) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin prog-
ramdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili
Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı oldukları
yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması halinde talep etmeleri durumunda
ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üni-
versiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından
düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleş-
tirilebilirler.

(5) Eğitim-öğretim yılının bahar dönemi başlangıcında başka bir üniversitenin hazırlık
sınıfından yatay geçiş ile Üniversitenin hazırlık sınıfına gelen öğrencilerin, geldikleri üniver-
sitede güz yarıyılında almış oldukları her türlü sınav notları, ilgili bölümün muafiyet ve intibak
komisyonunca değerlendirilerek intibakları yapılır.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı
MADDE 10 – (1) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında öğretim süresi bir yıldır. Bu süre

öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öğretim süresinden sayılmaz.
(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına katılanların sayısı, o yıl için belirlenen kon-

tenjanların üzerinde olduğu takdirde, ilgili bölümlerdeki yabancı dil hazırlık sınıfına alınacak
öğrenciler, ÖSYM sınav puanları esas alınarak belirlenir.

(3) Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayanlar veya başarısız olanlar yerleştirildikleri
programda öğrenimlerine devam ederler.
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Devam zorunluluğu
MADDE 11 – (1) Hazırlık eğitiminde derslere devam zorunludur. Öğrenciler, derslere

%85 oranında devam etmekle yükümlüdür. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler yıl-
sonunda yapılan genel sınava ve bütünleme sınavlarına katılamazlar ancak eğitim-öğretim yılı
başında yapılan yabancı dil yeterlilik sınavına girebilirler. 

(2) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi ve Türkiye’yi
temsilen görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Bunun dışındaki tüm
mazeretler devamsızlıktan sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar
MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde; yabancı dil yeterlilik sınavı, yabancı

dil seviye belirleme sınavları, kısa süreli sınavlar, ara sınavlar, yılsonu genel sınavı, bütünleme
sınavı ve mazeret sınavı uygulanır. Bu sınavlar, yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak
birden çok oturumda uygulanabilir. Sınavlar şunlardır:

a) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa ilk kez
kaydını yaptırmış olan öğrenciler bu sınava tabi tutulurlar. Bu sınavdan alınan puana göre öğ-
rencinin yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı belirlenir. Yabancı Dil Yeterlilik
Sınavı, yabancı dil hazırlık eğitiminde kazandırılacak bilgi ve becerileri ölçmek üzere yazılı
veya sözlü olmak üzere tek veya iki aşamalı olarak yapılabilir. Başarılı sayılabilmek için 100
tam puan üzerinden, kısmen yabancı dilde eğitim veren programlardaki öğrencilerin en az 50
puan, tamamen yabancı dilde eğitim veren önlisans programlarındaki öğrencilerin en az 60 pu-
an, tamamen yabancı dilde eğitim veren lisans programlarındaki öğrencilerin en az 75 puan,
lisansüstü öğrencilerinin ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.  

b) Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı: Eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı
dil yeterlilik sınavına katılamayan veya katılıp başarısız olmuş hazırlık okuyacak olan öğren-
cilerin dil seviyelerine uygun bir sınıfa yerleştirilebilmeleri için yapılır. Ayrıca, gerek duyulması
halinde, bu sınav öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin kurlarının yeniden belirlene-
bilmesi için yıl içinde de yapılabilir. Not olarak herhangi bir değeri yoktur.

c) Kısa Süreli Sınavlar: Anlık kısa süreli sınavlar, proje, portfolyo ve sunum gibi uy-
gulamalardan oluşabilir. Bu sınavlar, akademik takvimde belirtilmez ve telafileri yoktur.

ç) Ara Sınavlar: Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları
göz önüne alınarak, her eğitim-öğretim yılı içinde dört ara sınav yapılır. Sınavlar eğitim-öğretim
yılı başında belirlenen ve akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

d) Yılsonu Genel Sınavı: Bu sınava devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık
sınıfı öğrencileri katılırlar. Bu sınav eğitim-öğretim yılı sonunda akademik takvimde ilan edilen
tarihte yapılır.

e) Bütünleme Sınavı: Yılsonu genel sınavına katılamamış veya başarısız olan öğrenciler
girebilir.

f) Mazeret Sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan veya mazeret-
leri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler için ara sınavlara yönelik mazeret sınavı
yapılabilir. Ancak, Üniversiteyi ve Türkiye’yi yurt dışında temsil eden öğrencilere, yarışmalar
veya yarışmalara yönelik kamp sürelerinde, katılamadıkları yılsonu veya bütünleme sınavları
için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir.
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Başarı ve değerlendirme esasları
MADDE 13 – (1) Başarı notu; kısa süreli sınavlar, ara sınavlar ile genel veya bütünleme

sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Kısa süreli sınavlarla ara sınav sonuçlarının
başarı notuna katkı oranı %50, yılsonu genel veya bütünleme sınavlarının katkısı ise %50’dir.

(2) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yılsonu genel veya bütünleme sınavından 100
tam puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla başarı notunun 60 olması şarttır.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 14 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz notların duyurulmasını izleyen yedi gün içe-

risinde dilekçe ile yüksekokul müdürlüğüne yapılır. İtiraz Yüksekokul Müdürlüğünce sınavı
yapan sınav komisyonuna iletilir. Sınav komisyonu tarafından yapılacak inceleme sonucu mad-
di hata tespit edilirse sınav notunda gerekli düzeltme yapılır.

Mazeretler
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı

halinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin,
belgeleriyle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren yedi gün içinde yüksekokul müdür-
lüğüne bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencilerin sağlık nedeni ile mazeretli izinli sayılabilmeleri için sağlık raporu al-
maları zorunludur.

(3) Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde derslere ve sınavlara giremez, girmiş ol-
dukları derslerin yoklamaları ve sınavların notları geçersiz sayılır.

(4) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi ve Türkiye’yi
temsilen görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Bunun dışındaki tüm
mazeretler ve raporlu olunan süre devamsızlıktan sayılır.

Sertifika
MADDE 16 – (1) Bölüm yabancı dil eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere şekli

Senatoca belirlenen bir sertifika verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 23/3/2016 tarihli ve

29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 9/2/2014 tarihli ve 28908 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent

Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Azami sürelerin hesaplanması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci mad-

desi hükmü gereğince, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından
azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, akademik faaliyetlerine, yö-

netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık

Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Başhekim: Merkeze bağlı hastanelerin her birinde tıbbi hizmetlerden sorumlu olan

Tıp Fakültesi öğretim üyesini,

b) Dekan: Üniversitesinin Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü: Merkeze bağlı birimlerin hemşirelik hizmet-

lerinin koordinasyonu ve yürütülmesinden sorumlu yöneticiyi,

ç) İşletme Direktörü: Merkeze bağlı birimlerin idari, mali ve teknik işlerinin yürütül-

mesinden sorumlu olan yöneticiyi,

d) Merkez (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi hastaneleri): Üniversiteye bağlı

olarak sağlık hizmeti sunan hastaneleri ve diğer sağlık kuruluşlarını kapsayan Sağlık Eğitimi

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Mütevelli Heyet: Üniversitesinin Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

g) Rektör Yardımcısı: Tıp Fakültesi ve merkezin bağlı olduğu Rektör Yardımcısını,

ğ) Tıbbi Direktör: Merkezi temsil eden ve merkeze bağlı tıbbi birimlerin yönetimi ile

tıbbi hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olan Tıp Fakültesi öğretim üyesini,

h) Tıp Fakültesi: Üniversiteye bağlı Tıp Fakültesini,

ı) Senato: Üniversitenin Senatosunu,

i) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

j) Yönetim Kurulu: Merkezin yönetim ve koordinasyonundan sorumlu olan kurulu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmeti almak üzere başvuran kişilere bilim

ve teknolojinin öngördüğü en ileri düzeyde tanı ve tedavi yöntemlerini uygulamak, bu hedef

doğrultusunda hekim ve sağlık personeli yetiştirmek, sağlık bilimleri alanındaki lisans ve li-

sansüstü öğrencilerin uygulamalı eğitimine, ayrıca akademik personelin bilimsel araştırma ve

yayın faaliyetlerine destek olmak, çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusunda Üniversite bünyesin-

deki akademik birimler ile yurt içi ve yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak verimli,

nitelikli ve hasta haklarına saygılı bir sağlık hizmeti verilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık ile ilgili alanlarda, 5 inci maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için

gerekli altyapı ve insan kaynağı planlamasını yapmak; planlama sonrası gerçekleştirme sürecini

yönetmek ve yürütmek.

b) Bilim ve teknolojinin öngördüğü en ileri düzeyde tanı ve tedavi yöntemlerini uygu-

layarak, nitelikli bir sağlık hizmeti vermek.

c) Tıp ve sağlık bilimleri alanında lisans ve lisansüstü eğitime devam eden öğrencilere

eğitim, araştırma ve uygulama olanaklarını sunmak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Sağlık alanında hizmet içi kurslar, paneller, seminerler ve benzeri sürekli eğitim faa-

liyetleri düzenlemek.

d) Sağlık hizmetleri alanında yapılan eğitim, araştırma ve uygulamalara destek olmak

üzere Merkez bünyesinde uygulama birimleri kurmak ve işletmek.

e) Toplumun sağlık konusunda bilgilendirilmesi ve sağlıklı yaşam bilinci kazanması

amacıyla eğitim programları hazırlamak ve hedef kitleyi eğitim toplantıları, yayınlar ve basın

yoluyla bilgilendirmek.

f) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları

doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş sunmak ve

benzeri hizmetleri vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Tıbbi Direktör,

c) İşletme Direktörü.

Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısı

başkanlığında, Dekan, Tıbbi Direktör, İşletme Direktörü ve Üniversitede görevli bir öğretim

üyesi olmak üzere beş üyeden oluşur.
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(2) Üyelerden; Tıbbi Direktör, İşletme Direktörü ve Üniversite öğretim üyesi Rektör

tarafından üç yıl için Yönetim Kurulunda görevlendirilir. Görev süresi sona erenler tekrar gö-

revlendirilebilir. Diğer üyelerden Rektör Yardımcısı ve Dekan görevleri devam ettiği sürece

Yönetim Kurulunda yer alır.

(3) Yönetim Kurulu; Rektör veya Rektör Yardımcısı başkanlığında ayda en az bir kez,

daha önce belirlenen gündem doğrultusunda olağan toplantısını yapar.Yönetim Kurulu, Rektör

veya görevlendirdiği Rektör Yardımcısının gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak topla-

nabilir.

(4) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla

karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu; gerekli hallerde, Yönetim Kurulunda temsil edilmeyen Üniversite,

Fakülte ve merkez birimlerinin yetkili uzman veya görevlilerini, oy hakkı olmaksızın toplan-

tılara davet edebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez bünyesindeki birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, Merkezin yö-

netim ve işleyişi ile ilgili politikalar geliştirmek ve bu politikaların uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini, etkili, kolay ulaşı-

labilir, verimli ve halkın ihtiyaçlarına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yatırım

ve personel planlaması konusunda stratejik kararlar almak ve çalışanları teşvik edici politikalar

geliştirmek.

c) Merkezin stratejik planını ve performans programını hazırlayıp Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin yatırım programı, bütçe ve mali tablolarını hazırlamak, bütçe uygulama-

larını izlemek ve denetlemek, her bütçe döneminde uygulamaya ilişkin esasları ve harcamalara

ilişkin yetkileri karara bağlayarak Rektörlüğe sunmak.

d) Merkeze kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, sağlık birimleri açılmasına ve

mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına ilişkin çalışmalar yaparak Rektörlüğe

sunmak.

e) Yönetim Kurulu üyelerinin merkezdeki faaliyet alanlarıyla ilgili, projelerini, çalış-

malarını ve önerilerini değerlendirip karara bağlamak, Rektörlük tarafından belirlenen yetki

limitleri çerçevesinde satın alma işlemlerini onaylamak.

f) Direktörlerin kendilerine bağlı bölümlerde çalışanlara dair kadro planı ve bütçesi,

işe alma, atama, ücretlendirme, eğitim, kariyer, performans değerlendirmesi, ihtilafların çö-

zülmesi vb. insan kaynakları yönetimi süreçlerine ait çalışma ve önerilerini karara bağlamak.

g) Merkeze bağlı birimlerin iş, işleyiş ve performans sonuçlarını değerlendirerek iyi-

leştirici ve geliştirici önlemleri almak.

ğ) Sağlık bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerin uygulama ve araştırma potan-

siyellerinin geliştirilmesi için Tıp Fakültesi ve ilgili diğer Üniversite birimleri ile işbirliği yap-

mak.

h) Gerekli gördüğü konularda araştırma, inceleme ve ihtisas komisyonları kurmak ve

bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

ı) Merkezin yıllık çalışmalarının sonuçlarını rapor halinde Rektörlüğe sunmak.
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Tıbbi Direktör

MADDE 10 – (1) Tıbbi Direktör; Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Rektörün

önerisi üzerine ve Mütevelli Heyet Başkanı tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Tıbbi

Direktör sağlıkla ilgili tüm birimlerin başkanıdır. Görev süresi biten Tıbbi Direktör yeniden

görevlendirilebilir.

Tıbbi Direktörün görevleri

MADDE 11 – (1) Tıbbi Direktörün görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve hayata ge-

çirilmesine, kalitesinin sürekli geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinas-

yon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek, çalışma sonuçlarını takip etmek.

c) Sunulan tıbbi hizmetlerin alt yapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının

karşılanmasına katkı sağlamak.

ç) Hastaların ve hekimlerin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin gelişti-

rilmesi ve bilimsel ve teknolojik değişimlerin Merkeze getirilmesine önderlik etmek.

d) Başhekim, başhekim yardımcısı, Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü ataması için

Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

e) Merkeze yararlı olacak hekim ve diğer sağlık personelinin temininde araştırmalar

yapmak ve önerilerde bulunmak, sağlık ekiplerinin çalışmalarını ve performansını takip et-

mek.

f) Kamu kurum ve kuruluşları ve akademik çevrelerde Merkezi temsil etmek, hekim-

lerin ve bakım ekibinin mesleki sorunlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere projeler

hazırlamak.

g) Tıp Fakültesi lisans ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin klinik eğitim ve uygulamalarına

destek olmak, Merkezdeki hizmetlere katkılarını artırmak üzere Dekanlık ve anabilim dalı baş-

kanlıkları ile ortak programları koordine etmek.

ğ) Rektör tarafından verilen veya Yönetim Kurulunda kararlaştırılan diğer görevleri

yapmak.

İşletme Direktörü

MADDE 12 – (1) İşletme Direktörü; en az lisans düzeyinde eğitim almış, sağlık sek-

töründe deneyimli kişiler arasından, Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet Başkanı tarafından

üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten İşletme Direktörü yeniden görevlendiri-

lebilir.

İşletme Direktörünün görevleri

MADDE 13 – (1) İşletme Direktörünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin; nitelikli sağlık hizmeti, kaliteli eğitim ve bilimsel araştırma vizyonu doğ-

rultusunda amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesi için, idari, mali, teknik ve destek birimlerinin

koordinasyonu ve yönetimi ile merkezin tıbbi ve bakım birimleriyle işbirliğini sağlamak.

b) Merkezin, sağlık hizmetlerinin planlanması, organizasyonu, değerlendirilmesi, iyi-

leştirilmesi ve mali sonuçlarını Yönetim Kuruluna raporlamak ve önerilerde bulunmak.
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c) Merkezin gelir, gider ve kaynak yönetimi, finansal yönetim, insan kaynakları, satınalma,

varlıkların korunması, bakım ve onarım, lojistik ve destek birimlerinin politika ve çalışma

prensiplerini oluşturmak, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak, verilen kararları uygulamak,

takip etmek ve denetlemek.

ç) Merkezin, sorumluluk alanına giren bölümleri için cihaz ve kadro ihtiyaçları ve bütçe

ile ilgili önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bütçenin uygulanma-

sını takip etmek.

d) Merkezin yatırım bütçesi ve fizibilite raporlarını hazırlamak, mal ve hizmet satın

alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve de-

netimini sağlamak.

e) Merkezin, sağlık hizmetleriyle ilgili izin, ruhsat, denetim benzeri sebeplerle kamu

kurumları ve diğer paydaşlar nezdinde yürütülecek çalışmalarını yapmak.

f) Merkezin hasta hizmetleri, fiyatlandırma ve iş geliştirme, kurumsal iletişim, medikal

muhasebe, bilgi işlem, kat hizmetleri, mutfak, temizlik, güvenlik, otopark, teknik ve biyome-

dikal hizmetler, çağrı merkezi gibi hizmet birimlerinin Merkezin amaç ve hedefleri doğrultu-

sunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve hizmet için

gerekli fiziki şartların oluşturulması için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi yapmak.

g) Rektör tarafından verilen veya Yönetim Kurulunda kararlaştırılan diğer görevleri

yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 14 – (1) Merkeze bağlı olarak çalışan hastane ve sağlık birimleri, yürüttükleri

hizmetler açısından bağlı bulundukları Direktörlere nihai olarak da Yönetim Kuruluna karşı

sorumludurlar.

(2) Tıp Fakültesi bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları ve bilim dalı başkanları

sorumluluk alanlarına giren Merkez birimlerinde sağlık hizmetlerinin en verimli ve en iyi şe-

kilde gerçekleştirilmesi açısından Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulu-

nurlar.

(3) Merkezin verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve

değerlendirilmesi amacıyla kurul ya da birimler oluşturulabilir. Bunların görevleri, buralarda

görevlendirilecek kişilerin görevleri ve çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulu tarafın-

dan belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver-

sitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ ŞEKER İTHALATINDA AÇILAN TARİFE

KONTENJANININ KALAN KISMININ DAĞITIMINA 

İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında

Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca Avrupa Birliği menşeli 1701.99 güm-

rük tarife pozisyonunda yer alan şeker ithalatında açılan tarife kontenjanının kalan kısmının

dağıtımına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında

Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Ka-

rara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanının tahsisatı

MADDE 3 – (1) Avrupa Birliği menşeli 1701.99 gümrük tarife pozisyonunda yer alan

şeker ithalatında 2016 yılı için açılan tarife kontenjanının 21/5/2016 tarihli ve 29718 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği  Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca dağıtımından kalan kısmı Türkiye Şeker

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü öncelikli olmak üzere şeker pancarından şeker üreten fir-

malara tahsis edilir.

Tarife kontenjanı tahsisatı için başvurular

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen tarife kontenjanı tahsisat

talebinde bulunabilecek nitelikteki firmaların, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren

15 gün içerisinde, tahsisatı talep edilen tarife kontenjanı kapsamı ürüne ilişkin Gümrük Tarife

İstatistik Pozisyonu ile miktarı da belirtilmek suretiyle yazılı olarak Bakanlığa müracaat etme-

leri gerekmektedir. 

18 Ağustos 2016 – Sayı : 29805                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Diğer mevzuat

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda 21/5/2016 tarihli ve 29718 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygu-

lanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER

İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ,

RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ

(İHRACAT: 2008/6)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2016/8)

MADDE 1 – 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat,

Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde

Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’e aşağıdaki geçici madde ek-

lenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 ‒ (1) 9/8/2016 tarihinden sonra Vergi, Resim ve Harç İstisna

Belgesi almak için Bakanlığa yapılan başvurularda, faaliyet konusu işin ihale tarihinin 9/8/2016

tarihinden önce olduğunun tevsik edilmesi durumunda, ilgili başvuruya istinaden bu Tebliğin

6 ncı maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde belge tanzim edilebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/12/2008 27075

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/10/2009 27385
2- 30/1/2010 27478
3- 21/3/2012 28240
4- 28/6/2016 29756
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2016/38)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Millî Eği-

tim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa yürütülen Okul Sütü Programı kapsamında öğ-

rencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulu-

narak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak amacıyla 2016-2017 eğitim öğretim yılının

ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pa-

zartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT

içme sütü dağıtılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki özel öğretim kurumları, programa eşdeğer süt veya süt

ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde, velinin görüşü esas alınarak kurum yönetiminin kararı

doğrultusunda programın kapsamı dışında tutulur.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2015 tarihli ve 2015/7837 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karara dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) İl okul sütü komisyonu: Milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı başkanlığında il gı-

da, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve il halk sağlığı

müdürlüğü temsilcilerinden oluşan, mal muayene ve kabul komisyonu olarak görev yapan,

programın yürütülmesinden sorumlu olan ve sekretaryası il milli eğitim müdürlüğünce yürü-

tülen komisyonu,

c) İlçe okul sütü komisyonu: İlçe milli eğitim müdürü başkanlığında temel eğitimden

sorumlu şube müdürü ve temel eğitimde görevli şeften oluşan komisyonu,

ç) Karar: 3/6/2015 tarihli ve 2015/7837 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-

nulan Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Kararı,

d) Okul sütü: Yurt içinde üretilen çiğ sütten 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğine uygun

olarak elde edilen ve ambalajının şekli Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca

belirlenen, 14/2/2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi

Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği (Tebliğ No: 2000/6)’nde tanımlanan 200 ml

ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütünü,
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e) Okul sütü komisyonu: Okullarda okul müdürü başkanlığında bir müdür yardımcısı,

en az bir öğretmen ve okul aile birliği başkanı veya okul aile birliği üyelerinden birinin katılı-

mıyla, birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında ise müdür yetkili öğretmenin başkanlığında

iki öğretmenden, öğretmen sayısının yetersiz olması durumunda muhtar veya azalardan birinin

katılımıyla oluşan en az üç kişilik komisyonu, 

f) Okul Sütü Modülü: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan; Bakanlık, Milli

Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okullar ve yükleniciler

tarafından Okul Sütü Programı için kullanılan veri tabanını,

g) Program: Okul Sütü Programını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk, Eğitim ve Tanıtım

Sorumluluk

MADDE 4 – (1) Programın koordinasyonu Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Programın uygulanacağı okullar, veli izinleri doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı

tarafından belirlenir ve Bakanlığa bildirilir.

(3) Okul sütlerinin alımı, yurt içinden temin edilen çiğ sütlerden 17/12/2011 tarihli ve

28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair

Yönetmelik kapsamında onay belgesi veya aynı Yönetmelik hükümlerine göre geçerli eşdeğer

belgeye sahip ve ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden 4/1/2002 tarihli

ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata göre Bakanlıkça yapılır.

(4) Dağıtımı yapılacak olan okul sütü ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması ge-

reken hususlar Bakanlığın koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca

belirlenir.

(5) İllerde il okul sütü komisyonlarının sekretaryasının yürütülmesi, okul sütünün okul-

lara ulaştırılmasının kontrolü ile uygun şartlarda muhafazası ve tüketimlerinin sağlanmasından,

il okul sütü komisyonu ve il milli eğitim müdürlükleri sorumludur.

(6) Öğrencilere ait bilgilerin Okul Sütü Modülüne kaydedilmesi, modüle giriş yapıla-

madığı durumlarda verilerin toplanması ve zamanında ulaşılabilir olması Millî Eğitim Bakan-

lığınca sağlanır.

(7) Öğrenci velileri, öğretmenler, aile hekimleri ve/veya sağlık kurumlarınca süte karşı

duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından program dışında tutulur.

(8) Programda uzun dönemde öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmalar Millî Eğitim

Bakanlığı ile işbirliği içinde Sağlık Bakanlığınca yürütülür.

(9) Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk Gıda

Mevzuatı ile ihale teknik şartnamesine uygunluğunun denetimi, il gıda, tarım ve hayvancılık

müdürlüklerince yapılır.
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(10) Okul sütü üretimi yapılan illerde, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince

sütlerin her bir partisinden numune alınır, numunelere ait analiz sonuçları teslimi yapılacak il-

lerdeki il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne gönderilir. Bu sonuçlar Okul Sütü Modülüne

yüklenir.

(11) Teknik şartnameye uygun olarak teslim alındığı halde, okulların kayıtlı öğrenci

sayılarındaki değişiklik, öğrenci devamsızlığı, resmi tatil, hava koşulları, mahalli düzeyde eği-

time geçici olarak ara verilmesi gibi çeşitli nedenlerle dağıtımı yapılamayan sütler, il okul sütü

komisyonlarınca alınacak kararla, öncelik aynı okulda süt dağıtılmayan diğer günlerde olmak

üzere veli izni olan öğrencilere ya da diğer kurumlardaki veli izni olan öğrencilere dağıtılmak

suretiyle mahallinde değerlendirilir.

(12) Okul sütü komisyonu, veli izin formlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından be-

lirtilen takvim içinde Okul Sütü Modülüne girilmesini sağlar. İl/ilçe okul sütü komisyonları

bilgilerin zamanında ve doğru girilmesinden müteselsilen sorumludur.

(13) Okul sütü komisyonu, yüklenici ile karşılıklı mutabakat sağlayarak sütleri teslim

alır ve teslimattan hemen sonra Okul Sütü Modülüne veri girişini yapar. İl/ilçe okul sütü ko-

misyonları bu konuda gerekli tedbirleri alır. Okul Sütü Modülüne veri girişlerinin takibinden

Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.

(14) Kararın 1 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği programdan yararlanmak istemeyen

özel okullar il okul sütü komisyonunca Okul Sütü Modülünde pasif hale getirilir.

Eğitim ve tanıtım

MADDE 5 – (1) Programın tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve Programda

yer alan kişi ve kuruluşların eğitimleri Ulusal Süt Konseyi katkısıyla Bakanlık, Milli Eğitim

Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır.

(2) Program başlamadan önce ailelere süt içimi sonrası oluşabilecek basit rahatsızlıklar

ve bulguların anlatıldığı, bu bulguların büyük bir bölümünün geçici ve hafif olduğunun belir-

tildiği, sütün öneminin vurgulandığı eğitim programları Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Ba-

kanlığınca düzenlenir.

(3) Programa yönelik ve hazırlanmış olan Okul Sütü Modülünün kullanımı ile ilgili

olarak il/ilçe milli eğitim müdürlükleri temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ile öğrencilerin

eğitimi, Millî Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen eğitimciler tarafından yapılır.

(4) Program için gerekli eğitim ve tanıtım materyallerinin temini, yayımı ve dağıtımı

Bakanlık koordinasyonunda, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılır.

(5) Bakanlığın izni olmadan, gerçek veya tüzel kişiliklerce Program ile ilgili eğitim ve

tanıtım materyali yayımı ve dağıtımı yapılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 6 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler, genel bütçeden Bakanlığa tahsis

edilen ödenekten karşılanır.
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(2) İl milli eğitim müdürlükleri, teslimatı yapılan okul sütüne ilişkin aylık olarak il okul

sütü komisyonunca düzenlenecek valilik onaylı mal muayene ve kabul komisyonu raporunu,

Bakanlık tarafından belirlenen takvime uygun olarak yükleniciye bildirir ve Bakanlığa gönderir.

Yüklenicilerin itirazı halinde Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

(3) Bakanlık, il mal muayene ve kabul komisyonu raporlarını birleştirerek ödeme ic-

malini hazırlar.

(4) Ödemeler, ödeme icmali esas alınarak Bakanlık tarafından yapılır.

Denetim ve idari yaptırımlar

MADDE 7 – (1) Program ile ilgili ödemelerde ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak

tedbirleri, programdaki sorumluluklarına göre Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Ba-

kanlığı alır.

(2) Haksız ödemelerin yapılmasına sebep olan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek

veya tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur ve haklarında

adli ve/veya idari işlem başlatılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 28/8/2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul

Sütü Programı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2015/38) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ

İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 6)

MADDE 1 – 27/2/2004 tarihli ve 25386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döviz

Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri

No: 1)’in 7 nci maddesinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklen-

miştir.

“9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihinden önce yapılan uluslararası ihale ko-

nusu işlere ilişkin olarak, Kanunun yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümleri çerçevesinde

Ekonomi Bakanlığınca verilecek Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine istinaden damga vergisi

ve harç istisnası uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO  : 2013/871 
KARAR NO  : 2015/472 
SANIK  : İbrahim ERÇEL - Gündoğan ve Süheyla oğlu, 

23.03.1973 Bor doğumlu Niğde, Bor, Yukarı Sokubaşı 
Mah./Köy. C.2, HN 98, BSN. 14’de 26858362572 TC 
Kimlik numarasıyla nüfusa kayıtlı. 

ADRES  : Adalet Mah. 2132 Sk. N. 31 D Blok K. 1 D. 4 Yanıker 
Sitesi Bayraklı/İZMİR 

TEBLİĞ OLUNACAK 
EVRAK İÇERİĞİ  : Dolandırıcılık suçundan 10 Ay Hapis ve 80,00 TL Adli 

Para ile belirli haklardan yoksunluk cezalarına ilişkin 
hüküm metni 

MEVZUU : Hüküm Metni  
İLAN SEBEBİ  : Yapılan aramalara rağmen uzunca bir süredir 

bulunamadığının, Merniste kayıtlı adresinin 
bulunmaması ile adresinin tespitinin mümkün olmaması  

TEBLİĞ TARİHİ  : 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29-30 maddeleri 
Gereğince Mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi 
Gazete'de ilan yolu ile tebliği, Aynı Kanunun 30. 
Maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi Gazete'nin yayın 
tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin Yapılmış 
sayılacağı İlanen tebliğ olunur. 

HÜKÜM METNİ  : Sanık İbrahim Erçel'in Dolandırıcılık suçundan dolayı 
TCK' un 157/1, 52/1, 62/1, 52/2 ve 53 Mad. Gereğince 10 AY HAPİS-80,00 TL ADLİ PARA 
CEZASI İLE 5237 sayılı TCK' un 53/1-a,b,d,e, bentlerinde yazılı hakları kullanmaktan mahkum 
olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, 53/1-c maddesinde yazılı velayet, vesayet ve 
kayyımlığı ait yetkileri kullanmaktan ise 53/3 madde hükmü gereğince şartla tahliye tarihine 
kadar YOKSUN BIRAKILMASINA, 

5 Adet Davetiye gideri toplamı 40,00 TL Yargılama giderinin sanıktan alınmasına.
 6836 

————— 
ESAS NO  : 2015/150 
KARAR NO : 2015/507 
SANIK  : Erdem KAYANER -Mustafa ve Ayşe oğlu, 02/12/1950 

Manisa doğumlu, Manisa ili, Şehzadeler İlçesi, 
Yarhasanlar Mh/ Köy. C. 36, ASN 776, SN. 9''da 
53668357788 TC Kimlik numarasıyla nüfusa kayıtlı. 

ADRES  : Gürpınar Mah. Çakabey Sk. N.18 Pınarbaşı 
Bornova/İZMİR  
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TEBLİĞ OLUNACAK 
EVRAK İÇERİĞİ  : Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan 3 yıl 9 ay hapis ile 

belirli haklardan yoksunluk, cezalarına ilişkin hüküm 
metni 

MEVZUU  : Hüküm Metni  
İLAN SEBEBİ  : Yapılan aramalara rağmen uzunca bir süredir 

bulunamadığının, Merniste kayıtlı adresinin 
bulunmaması ile adresinin tespitinin mümkün olmaması  

TEBLİĞ TARİHİ  : 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29-30 maddeleri 
Gereğince Mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi 
Gazete'de ilan yolu ile tebliği, Aynı Kanunun 
30.Maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi Gazete'nin 
yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin Yapılmış 
sayılacağı İlanen tebliğ olunur. 

HÜKÜM METNİ  : Sanık Erdem Kayaner'in resmi belgede sahtecilik 
suçundan dolayı TCK'un 204/1, 43/1 ve 53 mad. Gereğince 3 YIL 9 AY HAPİS ve 5237 sayılı 
TCK'un 53/1-a,b,d,e, bentlerinde yazılı hakları kullanmaktan mahkum olduğu hapis cezasının 
infazı tamamlanıncaya kadar, 53/1-c maddesinde yazılı velayet, vesayet ve kayyımlığı ait yetkileri 
kullanmaktan ise 53/3 madde hükmü gereğince şartla tahliye tarihine kadar YOKSUN 
BIRAKILMASINA, 

Yargıtay bozma ilamından önceki yargılama gideri 3,00, Yargıtay bozma ilamından 
sonraki yargılama gideri olan (2) adet davetiye gideri 18,00 olmak üzere toplam 21,00 TL 
Yargılama giderinin sanıktan alınmasına. 6835 

—— •• —— 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İHALEYE DAVET 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ 
EK FİNANSMAN 

(TKMP-EF) 
Kapsamında Yapılacak 

Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi 
Grup 22/a-2 

IBRD Kredi No: 8541-TR 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve 

Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış 
olup bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği 
Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi sözleşmeleri 
kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aşağıda detayları verilen 22-a 
uygulama alanlarında “Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a 
Uygulaması) Grup 22/a-2.” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve 
usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle 
kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen işler 14 ihale paketi olarak yapılacaktır. 
22-a uygulama alanı bilgileri şartname ekinde verilecektir. 
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İhale 
Paketi No 

Sözleşme 
Referans No Yer 

Toplam 
Birim 
Sayısı 

1 - 29 ANK-KLC Ankara İli Kalecik ilçesi 49 
2 - 5 KCL-DLV Kocaeli İli Gebze, Darıca ve Dilovası İlçeleri 38 

4 - 20 BLK-AYV II Balıkesir İli Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç İlçeleri 21 
4 - 21 BRS-IZK Bursa İli İznik, Gürsu ve Kestel İlçeleri 21 

5 - 16 KNY-HDM 
Konya İli Bozkır, Hadim, Ahırlı, Çumra ve Güneysınır 
İlçeleri. 

11 

5 - 17 AKS-MRK III 
Aksaray İli Merkez, Gülağaç, Güzelyurt, Ağaçören 
ve Ortaköy İlçeleri 

32 

9 - 21 TRB-HYT Trabzon İli Of, Hayrat ve Çaykara İlçeleri 41 

12 - 22 OSM-DZC 
Osmaniye İli Merkez, Bahçe, Düziçi, Kadirli ve 
Sumbas İlçeleri 

34 

13 - 5 GZN-SHT Gaziantep İli Şehitkamil ve Şahinbey İlçeleri 15 

13 - 6 KHM-GKN 
Kahramanmaraş İli Göksun, Onikişubat, Dulkadiroğlu 
ve Türkoğlu İlçeleri 

38 

15 - 6 MUS-HSK Muş İli Merkez, Hasköy, Korkut ve Varto İlçeleri 49 
17 - 15 KTH-SMV II Kütahya İli Simav İlçesi 13 
17 - 16 AFY-SHT Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi 9 
18 - 12 MGL-ULA Muğla İli Ula, Marmaris ve Datça İlçeleri 34 

 
Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif 

verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ 
dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir 
bütün olarak değerlendirilmelidir. 

İhale Dokümanı, 400,00 TL (Dörtyüz TürkLirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu 
Girişimci Şubesindeki 7038550 - 5122 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda 
verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri 
aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için 
yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 
Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 
06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE 
Tel: +90 312 413 64 47 / +90 312 551 41 27    Fax: +90 312 413 64 02 
Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 22/09/2016 den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli 

olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir 
geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 22/09/2016 Perşembe günü, saat 10:00’a kadar 
teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı 
gün ve aşağıdaki adreste saat 10:30’da açılacaktır.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z-58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 
06100 Bakanlıklar - ANKARA/TÜRKİYE 
Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
 7515/1-1 
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MARKET YERİ 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Tacettin Veli Mahallesi Sakadatcılar sitesi içerisinde 

bulunan market yeri (zemin kat 867.71 m2 ve bodrum kat 784.86 m2), 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 10 yıllığına kiraya 

verilecektir. 

1 - İhale 31/08/2016 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:  

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a - 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu  

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 

değerleri esas alınır)  

c - Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 

ç - Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 

d - Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

e - 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Son müracaat tarihi 31/08/2016 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 

Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

 

Mevkii Cinsi 

KDV Hariç 

10 yıllık Muhammen Bedel 

Geçici 

Teminat Ek Teminat 

Tacettin Veli Mah. 
Sakadatcılar Sitesi 

Market 

Yeri 
2.500.000,-TL 75.000,-TL 75.000,-TL 

İlanen duyurulur. 7463/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Onikişubat Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Fatih Mahallesi 8679 ada 1 nolu parselde 

kayıtlı 3060,14 m2’lik tam taşınmaz 30/06/2016 tarihli ve 2016/750 sayılı Belediye Encümen 
kararına istinaden satılacaktır. 

2 - İhale 1 EYLÜL 2016 PERŞEMBE günü saat 15:00’de Akçakoyunlu Mah. Şekerdere 
Cad. No: 18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın 
Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık 
Artırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır. 

3 - İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 2.218.601,50 TL (İkimilyon, 
ikiyüzonsekizbin, altıyüzbir TL, elli krş.) (KDV Dahil), Geçici Teminat Bedeli 56.410,00 TL 
(Ellialtı bin,dörtyüzon TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır. 

4 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 250,00 TL (İkiyüzelli TL) bedel ile Mali Hizmetler 
Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir. 

5 - İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 1 EYLÜL 2016 Perşembe günü saat 
13:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. 
Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler; 
• 2016 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi) 
• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi) 
• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi) 
• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek 

Kişi) 
• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı 

oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve 
Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
(Gerçek Kişi) 

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi) 

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna 
ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi) 

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel 
Kişi) 

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,  
• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat 

Mektubu, 
• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,  
7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlgililere ilanen duyurulur. 7464/1-1 
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ARAÇLAR SATILACAKTIR 
Et ve Süt Kurumu Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden: 
Et ve Süt Genel Müdürlüğünün 104 no.lu İhale Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde 

pazarlık ve/veya açık arttırma yöntemiyle aşağıda belirtilen araçlar satılacaktır. 
İhalenin yapılacağı yer  : Et ve Süt Kurumu Sincan Et Sanayi İşletmesi ve 

Tavuk Kombinası Müdürlüğü İstasyon Mahallesi Ayaş 
Cad. No: 78 Sincan-ANKARA 

İhale tarihi ve saati : 25/08/2016 - 10:30 
Son teklif verme tarih ve saati  : 25/08/2016 - 10:30 
İhale Dosya bedeli : 50,00.TL 
İrtibat Tlf. : (0312) 270 19 32 dahili: 1501 
İrtibat faks : (0312) 270 42 14 
 

Kısım 
No Plaka No Modeli Türü 

Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici 
Teminat 

Mik. (TL) 
1 06 MOV 88 2001 İveco 8012 Frigorifik Kasa 10.000,00 TL 1.000,00 TL 
2 06 MOV 87 2001 İveco 8012 Frigorifik Kasa 10.000,00 TL 1.000,00 TL 
3 06 ROZ 11 2002 İveco 8012 10.000,00 TL 1.000,00 TL 
4 06 R 4063 1988 Ford Kargo   5.000,00 TL    500,00 TL 
5 06 HST 51 1988 Ford Kargo   5.000,00 TL    500,00 TL 

 
1 - İhale kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir. Teklifler ihale komisyonu tarafından 

açıldıktan sonra, ihale; teklif sahiplerinin katılımıyla pazarlık ve/veya açık arttırma usulü ile 
sürdürülerek sonuçlandırılacaktır. İhalede uygulanacak pazarlık ve açık arttırma görüşmelerine 
ilişkin esaslar, görüşmeler öncesinde veya sürecinde İhale Komisyonu tarafından isteklilere 
bildirilecektir. 

2 - Firmalar satışa konu araçlara her biri için ayrı ayrı teklif verebilecekleri gibi tamamı 
içinde teklif fiyatı verebileceklerdir. Kısmi teklif verilmesi halinde her bir kısım/kısımlara ait 
geçici teminat miktarı baz alınacaktır. 

3 - İhaleye katılmak için ihale dosyasının alınması zorunludur. İhale Dosyası 50,00.TL 
bedelle Et ve Süt Kurumu Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğü Malzeme 
İkmal Şefliğinden temin edilebilir. 

4 - Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak ve 
yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinde Kurum’un belirtilen adresine elden teslim 
edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra Kurum’a intikal edecek teklifler ile posta, 
kargo vb. kuruluşlar ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5 - Araçlar trafikten çekme belgelidir. 
6 - Kurum 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp araçların satışını yapıp 

yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin 
yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar 
mahrumiyeti ve bunun gibi ne adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler. 

 7526/1-1 
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DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN PERİYODİK BAKIM-ONARIMLARI İLE ANA 
AKSAMLARININ TAMİRATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 6 KALEM  

YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/326189  
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419 - 4149 0312 311 53 05 
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 6 Kalem Yedek Malzeme Alımı. 
3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol 

Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4030 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi 
Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Merkez Mal ve Hizmet İhale Komisyon Şube Müdürlüğüne 27/09/2016 günü saat 
14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden 
KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 7493/1-1 
————— 

DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT TÜRBO KOMPRESÖRLERİN PERİYODİK BAKIM-
ONARIMLARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 12 KALEM YEDEK  

MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
İhale Kayıt No : 2016/326213  
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419 - 4149 0312 311 53 05 
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 12 Kalem Yedek Malzeme Alımı. 
3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol 

Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4030 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi 
Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Merkez Mal ve Hizmet İhale Komisyon Şube Müdürlüğüne 27/09/2016 günü saat 
10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden 
KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 7492/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Başiskele Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan arsa taşınmaz hali hazır mevcut 

durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi ve devamı 
gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir. 

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati : 29.08.2016 Pazartesi Günü - Saat:11:00 
2 - İhalelerin Yapılacağı Yer : Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu (Fatih 

Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Gizem Sok. No: 2 
Başiskele/KOCAELİ)  

3 - İhale Usulü: : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve 
devamına göre Kapalı Teklif Usulü 

4 - İhale şartnameleri: : Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü- 
İhale Birimi Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. 
Gizem Sok. No: 2 Başiskele/KOCAELİ adresinden 
temin edilebilir. 

  Tel: 0262 343 20 20          Fax: 0 262 344 42 12 
5 - Şartname Bedeli: : 500,00 -TL.  
6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
1) Dış zarf 
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler), 
c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet 

belgesi, (Tüzel Kişiler) 
d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler) 
e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, 
f) Geçici Teminat  (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun) 
g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri 

ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, 
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 
i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması. 
7 - Teklif mektuplarının en geç 29.08.2016 Pazartesi günü saat 11:00'a kadar ihalelerin 

yapılacağı adreste bulunan Strateji Geliştirme Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu 
saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate 
alınmaz. 

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve 
tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale 
uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım 
giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni 
süresinde ödenecektir. 

10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.  
Sıra 
No İlçe/Mahalle 

Ada/ 
Parsel No 

Yüzölçümü 
(m²) 

İmar 
Durumu 

Muhammen 
Bedeli (TL) 

Geçici 
Teminat (TL) 

1 Kullar Mevkii  
Yaylacık Mah. 159/20 6.764,00 m² Sanayi Alanı 5.411.200,00- 162.336,00- 
 
Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr 7472/1-1 
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LİNYİT KÖMÜRÜ VE KAROTLU URANYUM ARAMA SONDAJ 
HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Linyit Kömürü ve Karotlu Uranyum Arama Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 

26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/323442 
1 - İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire 

Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 
No: 139  Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 53 - 0 312 285 42 70 
c) Elektronik posta adresi  :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 
  I. Bölge: 13.000 m Tekirdağ-Malkara-Hayrabolu’da 

Karotlu Linyit Sondajı, 
  7.000 m Tekirdağ-Malkara-Hayrabolu’da Kırıntılı 

Linyit Sondajı, 
  II. Bölge: 5.000 m Nevşehir-Avanos’da Karotlu 

Uranyum Sondajı, 
  (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) 

olmak üzere toplam 25.000 Metre. 
b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır. 
c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 
tebliğinden) itibaren 10 (on) takvim günü içinde; 

  I. BÖLGE: en az 4 (dört) adet Wire-Line sistemli 
çalışan sondaj makinesi ile işyeri teslimi yapılarak 
işe başlanacaktır (işe başlama tarihinde dört adet 
makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal 
olması zorunludur). 

  II. BÖLGE: 2 (iki) adet Wire-Line sistemli çalışan 
sondaj makinesi ile işyeri teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır (işe başlama tarihinde iki adet 
makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal 
olması zorunludur). İşin süresi işe başlama (işe 
başlama tarihi her iki bölge kapsamında ilk 
sondajın fiili olarak dönme tarihi) tarihinden 
itibaren; I. Bölge: 210 takvim günü, II. Bölge: 120 
(yüzyirmi) takvim günü. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.  
b) Tarihi ve saati : 31.08.2016 - 10:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 
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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 İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 
son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1. Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden 

Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli 

istekliler lehine %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten 

(Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 205 Nolu Oda) satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 
kısmi teklif verilebilir.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 7446/1-1 
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ATIKSU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIM  

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2016/2017 Kampanya Dönemi Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi, Bakım ve Onarım Hizmet 

Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/329831 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) – Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya 

Döneminde başlamak üzere toplam 14 işçi ile Fabrika 

Atıksu Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım 

işlerinin ±%20 toleranslı 5 ay süreli hizmet işidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe 

başlama tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 

2016/2017 Kampanya Döneminden başlamak üzere 

±%20 toleranslı 5 ay süreli  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 31/08/2016 Çarşamba günü saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır.  

7 - 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. 

 7523/1-1 
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DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI 

(İSKENDERUN/HATAY) İHTİYACI 2 ADET 225 KG KAPASİTELİ  

ÇAMAŞIR MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İkmal Destek Komutanlığı 

(İskenderun/Hatay) ihtiyacı 2 adet 225 Kg kapasiteli çamaşır makinesi, Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik özellikler listesine uygun olarak ve ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 01/09/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7524/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DALGIÇ POMPA KADEMESİ VE 

DALGIÇ ELEKTRİK MOTORU SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Dalgıç Pompa Kademesi ve 
Dalgıç Elektrik Motoru teknik şartnamesine ve ALARKO markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 
satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, ihale dokümana 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 şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26.08.2016 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 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 
6 - İhale konusu malzemenin 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. 
 7525/1-1 
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270 ADET İNFÜZYON POMPASI VE 170 ADET PERFÜZÖR POMPASI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

ihtiyacı “270 Adet İnfüzyon Pompası ve 170 Adet Perfüzör Pompası”, Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 31/08/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7518/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığından:  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 
tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : ASO 1. OSB Ayaş Yolu 25. Km. ASO Bulvarı No: 1/23 
ASORA Ticaret Merkezi A Blok Kat: 2 Sincan / 
ANKARA 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ankara Dökümcüler İhtisas OSB I.etap 74 hektarlık 

alana ait yol, içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu 
inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : ANKARA 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/06/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 15.323.700 TL 
f) Geçici Teminatı : 1.072.659 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 08/09/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b - Anahtar Teknik Personel 
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname. 
b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat   155 nolu odasına verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 
edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat   155 nolu odasında 
veya Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının ASO 
1. OSB Ayaş Yolu 25. Km. ASO Bulvarı No: 1/23 ASORA Ticaret Merkezi A Blok Kat: 2 
Sincan / ANKARA adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat   155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 7519/2-1 
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I (a) GRUBU MADEN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 
Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 
1 - İhale Konusu İş: 
İlimiz, Sapanca İlçesi, Akçay mahallesinde bulunan, 3213 sayılı Maden Kanunu 

kapsamında düzenlenmiş Sezerler Hafriyat Nak. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait 51850, 2012-İR-03 
ve Yılmazlar Tarım Ürün. Gıda İnş. ve Kum. Oc. İşlt. Tic. San. Ltd. Şti. firmasına ait 2010-İR-08 
numaralı I (a) grubu maden işletme ruhsat sahalarının arasında kalan 19.912,36 m² alan 3213 
sayılı Maden Kanununa bağlı olarak çıkarılan Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 
162. maddesinin 1. fıkrasına ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre mevcut iki ruhsat sahibi 
arasında 908.999,25-TL+KDV muhammen bedel üzerinden Başkanlığımızca ihale edilecek olup, 
ihaleyi kazanan firmanın mevcut ruhsatına ilave edilecektir. 

İşin Adı: 
İlimiz, Sapanca İlçesi, Akçay mahallesinde bulunan, 3213 sayılı Maden Kanunu 

kapsamında düzenlenmiş 51850, 2012-İR-03 ve 2010-İR-08 numaralı I (a) grubu maden işletme 
ruhsat sahalarının arasında kalan 19.912,36 m² alanın I (a) grubu maden işletme ruhsat sahası 
olarak ruhsatlandırılması işi satış ihalesi 

 
6 Derecelik Dilimde Stok Sahasının Yerini Gösterir Koordinat: 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 
Sağa (Y) 275200 275263,50 275316,43 275487,56 275449,27 
Yukarı (X)  4504900 4505028,37 4505022,62 4504992,45 4504918,97 
 6.Nokta 7.Nokta    
Sağa (Y) 275266,99 275240,08    
Yukarı (X)  4504951,11 4504900    

 
2 - Tahmin Edilen Bedel 

İLÇE ALAN (m²) 
MUHAMMEN 

BEDEL 

ASGARİ 
GEÇİCİ 

TEMİNAT 
İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ TRT 
SAATİ İLE 

Sapanca 19.912,36 m² 908.999,25-TL+KDV 27.269,98 - TL 01.09.2016 10:00 

 
3 - İhale Şartname ve Eklerinin: 
a) Alınacağı Yer : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal 

Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü 
b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin ihale için 

hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 
500,00 - TL bedel karşılığında satın almaları 
zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri 
ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda 
yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Sakarya 
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Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat 
Bankası Adapazarı Şubesi. TR-04 0001 0000 1900 
0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak 
yatırılması gerekmektedir. 

4 - İhalenin: 
a) Yapılacağı Yer : Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü G Blok 

5 Numaralı Toplantı Salonu Camili Adapazarı 
SAKARYA 

b) Yapılacağı Tarih/Saat : 01.09.2016 Perşembe günü TRT saati ile saat 
10:00’da 

c) Usulü : 3213 sayılı Maden Kanununa bağlı olarak çıkarılan 
Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 
162. maddesinin 1. fıkrasına ve 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunun 51. maddesinin (g) fıkrasına göre 
pazarlık usulü 

5 - Tekliflerin: 
a) Verileceği Yer : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale 

Komisyonu 
b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 01.09.2016 Perşembe günü TRT saati ile saat 10:00’a 

kadar 
6 - İhaleye Katılma Belgeleri: 
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona 

sunacaklardır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 
b) Gerçek kişi istekliler; 
1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 
c) Tüzel Kişi İstekliler; 
1 - 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 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, 
onaylı vergi levhası 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 
kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi 

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 
f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 
g) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat 

ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış 
ihale şartnamesi 
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h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari %3’ünden az olmamak 
üzere geçici teminat 

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 
j) Vergi Dairesi Başkanlığından alınacak “Vergi borcu yoktur” yazısı 
k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı 

taahhütname. 
l) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak “SGK Borcu Yoktur” yazısı  
İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-d-e-f-g-h-j-k-l 

bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. 
7 - İhaleye katılmak isteyen 51850, 2012-İR-03 ve 2010-İR-08 numaralı I (a) grubu 

maden işletme ruhsat sahipleri, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya 
noter tasdikli suretlerini 01.09.2016 Perşembe günü TRT saati ile ihale saati olan 10:00’a kadar 
üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle sözleşme imzalanacaktır. 

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 
müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak 
müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki 
teklifi son teklif sayılacaktır. 

10 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 
kalan istekli tarafından Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası 
Adapazarı Şubesi. TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak 
ödenecektir. 

11 - İhale bedelinin tamamı peşin olarak Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün 
hesabına peşin olarak yatırıldıktan sonra 19.912,36 m² alanın I (a) grubu maden işletme ruhsat 
sahası yerinde teslim edilecektir. 

12 - 19.912,36 m² alanın I (a) grubu maden işletme ruhsat sahası mevcut durumu ile ihale 
edilmektedir. Saha hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. 
Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş 
sayılacak olup, ihaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İdareye herhangi bir itiraz ve talepte 
bulunmayacaktır. 

13 - Her türlü Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Tüzel ve Gerçek Tüzel kişilerden 
alınması gereken izinler (İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Mülkiyet İzni, ÇED Belgesi, Yol 
İzni, Geçiş İzni, Tesis İzni vs.) ihaleyi kazanan istekli tarafından alınacaktır. İhaleyi kazanan 
istekli gerekli olabilecek izinler konusunda İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır. 

14 - İhaleyi kazanan isteklinin I (a) grubu maden işletme ruhsatına bağlanacak olan 
19.912,36 m² alanda maden üretimine ait ilgili tüm iş ve işlemler 3213 sayılı Maden Kanunu 
kapsamındadır. 

15 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 7465/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGAT 
Müdürlüğümüzden yurt dışı edilmek üzere 15/02/2016 tarihinde Orhan Ferdane SALIM 

isimli şahıs adına kayıtlı olarak 16160100T17 tescil sayıya kayden girişi yapılan 2002 model, 
K0289BA plakalı, BMW marka aracın 22/02/2016 tarihinde yurt dışı edilmesi gerektiği halde 
yurt dışı edilmediği, 1 no’lu taşıt takip programından yapılan sorgulamadan tespit edilmiştir. 

Söz konusu araç ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No’lu Gümrük 
Genel Tebliğinin 19/1 ve 20/3 maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 18/07/2016 tarihli, 16CK1601001763 sayılı ceza 
kararı ve 18/07/2016 tarihli, 16ET16010081-1 sayılı ek tahakkuk tanzim edilmiş olup, bahse konu 
para cezası ve ek tahakkuk muhteviyatı vergilerin bugüne kadar tahsil edilememiştir.  

Bu nedenle, 18/07/2016 tarihli, 16CK1601001763 sayılı ceza kararı muhteviyatı 
12.389,44-TL’nin bir ay (30) gün, 18/07/2016 tarihli, 16ET16010081-1 sayılı ek tahakkuk 
muhteviyat 49.557,74-TL’nin ise on beş (15) gün içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı 
tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7501/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün 12/01/2016 tarihli, 563798 sayılı yazısına istinaden, 
Mohamad GHALAYİNİ isimli şahıs adına kayıtlı olarak 02/05/2015 tarihinde 15220100T79328 
tescil sayıya kayden Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden yurda girişi yapılan ve 
28/10/2015 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilen 2015 model, AT14917 plakalı, Audi marka 
aracın, 06-14/01/2016 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne 
ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır. 

Söz konusu araçlar ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No’lu Gümrük 
Genel Tebliğinin 19/1 ve 27/1-2. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 17/01/2016 tarihli, 16CK160100102 tanzim edilmiş 
olup, bahse konu para cezasının bugüne kadar tahsil edilememiştir.  

Bu nedenle, 17/01/2016 tarihli, 16CK160100102 sayılı ceza kararı muhteviyatı 7.143,00-TL 
para cezasının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün 
sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip 
maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7502/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

Müdürlüğümüzden yurt dışı edilmek üzere 19/02/2016 tarihinde Ivan Lyubchov 
LYUBENOV isimli şahıs adına kayıtlı olarak 16160100T22 tescil sayıya kayden girişi yapılan 
2001 model, PB6768PA plakalı, BMW marka aracın 26/02/2016 tarihinde yurt dışı edilmesi 
gerektiği halde yurt dışı edilmediği, 1 no’lu taşıt takip programından yapılan sorgulamadan tespit 
edilmiştir. 

Söz konusu araç ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No’lu Gümrük 
Genel Tebliğinin 19/1 ve 20/3 maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 12/07/2016 tarihli, 16CK1601001694 sayılı ceza 
kararı ve 13/07/2016 tarihli, 16ET16010076-1 sayılı ek tahakkuk tanzim edilmiş olup, bahse konu 
para cezası ve ek tahakkuk muhteviyatı vergilerin bugüne kadar tahsil edilememiştir.  

Bu nedenle, 12/07/2016 tarihli, 16CK1601001694 sayılı ceza kararı muhteviyatı 
3.665,50-TL’nin bir ay (30) gün, 13/07/2016 tarihli, 16ET16010076-1 sayılı ek tahakkuk 
muhteviyat 14.662,00-TL’nin ise on beş (15) içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten 
itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 
ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7503/1-1 
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Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: 
555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ 

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI 
Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri 

belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren 
altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8'nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil 
talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmünü amir 11'nci 
maddenin 1'nci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir.  

COĞRAFİ İŞARETİN 
Başvuru Tarihi : 02.01.2014 
Başvuru No : C2014/002 
Coğrafi İşaretin Adı : Konya Mevlana Şekeri/Konya Peynir Şekeri  
Ürünün Adı : Şekerleme 
Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç İşareti 
Başvuru Sahibi : Konya Ticaret Odası 
Başvuru Sahibinin Adresi  : Konya Ticaret Odası Vatan Cad. No: 1   42040 Selçuklu / 

KONYA 
Kullanım Biçimi : Markalama  
Coğrafi Sınır : Konya ili  
Ürünün Tarihçesi, Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:  
Konya Mevlana Şekeri/Konya Peynir Şekeri sert şekerlemeler grubuna dâhildir. Kaya gibi 

sert görüntüsü olmasına karşın, yerken ağızda kolayca dağılan, benzer ürünlere göre boyutları iri, 
düzgün yüzeyli, genelde beyaz renkte (aroma türüne göre renkli olabilen) olan ayrıca ısırınca 
dişleri kamaştıran hafif sert bir şekerdir.  

İlk olarak 1950’li yıllarda “peynir şekeri” ismiyle üretilmeye başlanan ve zamanla adı 
değişerek günümüzde Konya Mevlana Şekeri olarak bilinen bu ürün, Konya yöresinde yaygın 
olarak üretimi yapılan gıdalardan birisidir. Konya’nın yerlileri tarafından eskiden ölü şekeri 
olarak da adlandırılır; ayrıca cenaze günü cenaze evini ziyaret için gelen misafirlere ikram 
edilirdi. Normal günlerde ise taze yufka içine ufalanarak ya da kırılarak eşit miktarlarda yaydıktan 
sonra dürüm yapılarak öğün olarak yenilirdi. Ancak zaman geçtikçe bu tüketim geleneği ortadan 
kalkmıştır. Günümüzde özellikle büyük düşünür Mevlana’yı anma törenlerinin yapıldığı Aralık 
ayında ve turistlerin ziyaret ettiği yaz mevsiminde üretim ve tüketiminde önemli bir artış 
olmaktadır. 

Ürünün Ayırt Edici Özellikleri: 
Konya Mevlana Şekeri /Konya Peynir Şekeri yazılı kayıtlara göre ilk 1950’li yıllarda 

Konya’da üretilmeye başlanmış ve zamanla Konya ile yurt çapında meşhur olmuştur. Konya 
Mevlana/Peynir Şekerinin bileşimindeki şeker oranının en az %94 olması gerekir. Glikoz 
kullanılmamalıdır. Konya Mevlana Şekerinin ayırt edici özelliklerinden birisi de üretiminde 
kullanılan ağartma tekniğidir. İmalat sırasında yapılan ağartma işlemiyle ürünün bünyesine hava 
katılarak hacminin genişlemesi sağlanmaktadır. Ağartma işlemi sırasında şekerin gerekli 
kabarıklığa ulaşması sağlanır. Ağartma işlemi sonrasında rulo halinde getirilen şekerleme, 
kesilerek dinlendirilir. Bu aşamada; ağızda dağılabilme özelliğini kazanabilmesi için spreyle 
ürüne su sıkılarak ürünün peynirleşmesi sağlandığından, şekerin kıvamı burada yakalanmaktadır. 
Bu da ustalık gerektirdiği için Konya Mevlana Şekeri/Konya Peynir şekerinin üretiminde önem 
arz eder.. Üretim tekniğine uygun olarak üretilmediği takdirde kristalizasyon ve yapışkanlık gibi 
kusurlar kısa sürede ortaya çıkabilmektedir.  
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Üretim Metodu: 
Konya Mevlana Şekeri/Konya Peynir Şekeri üretiminde hammadde olarak granüle toz 

şeker, su, sitrik asit ile bergamot aroması vb. doğal aroma vericiler ve doğal renklendiriciler 
kullanılır. Hammaddelerin karışım oranları granüle toz şeker %94, su %5,88, sitrik asit %0,09, 
bergamot aroması %0,03. Kullanılacak şeker, Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği’ne uygun beyaz 
şeker (polarizasyonu en az 99,7° Z olan saflaştırılmış ve kristalleştirilmiş sakaroz) olmalıdır. 
Üründe gıda katkı maddesi olan tatlandırıcılar ve glikoz/fruktoz şurupları kullanılmamalıdır.  

Bu hammaddeler (su, şeker, sitrik asit), bakır kazanlarda devamlı karıştırılarak 140 °C'ye 
kadar pişirilir. Ağda kıvamına gelen bu karışım, soğutma taşlarına (tezgah) dökülür. Yaklaşık 10 
dakikalık sürenin sonunda, ılık bir hale gelen karışım sarı renktedir. Karışımın beyazlatılması 
amacıyla ağartma ünitesine alınır. Ağartma işleminde sarı haldeki karışım beyazlayıncaya kadar 
10 dakika süreyle işleme tabi tutulur. Hava püskürten bir makineyle birlikte çalışan bu ağartıcı 
ünitede karışımda hem hacim artışı sağlanır hem de köpük beyazlığında bir renk elde edilir. Bu 
aşamanın sonuna doğru doğal renklendiriciler ve doğal aroma vericiler ilave edilir.  

Sade (beyaz renkte) Konya Mevlana Şekeri / Konya Peynir Şekeri üretiminde renk 
maddesi ilave edilmezken, aroma kazandırmak amacıyla bergamot aroması eklenir. Kakaolu 
Konya Mevlana Şekeri/KonyaPeynir Şekeri üretiminde renk maddesi ve vanilin aroma maddesi, 
aromalı Konya Mevlana Şekeri/Konya Peynir şekerinde ise çeşidine göre renk maddeleri ve 
limon, portakal, muz, kivi, çilek gibi doğala özdeş aroma maddeleri ilave edilir. Bundan sonra 
hemen bir sonraki aşama şekil verme işlemine geçilir.  

Şeker kütlesi şekil verme makineleri ile birlikte ustaların da katkısıyla rulo haline getirilir. 
Daha sonra üretilecek şekerlerin iriliğine göre iki farklı kalıpta (büyük ve küçük boyutlu olmak 
üzere) kesme işlemi gerçekleştirilir. Şekil verilmiş Konya Mevlana Şekeri/Konya Peynir 
Şekerleri, taşıyıcı bir bant yardımıyla hava püskürten bir tabla üzerine alınır. Bu tablada, birbirine 
yapışmış olabilecek durumdaki şekerler birbirinden ayrılır. Konya Mevlana Şekeri/Konya Peynir 
şekerinin kendine özgü ağızda dağılabilme özelliğini kazanabilmesi için, üretilen şekerlerin 
üzerine su serpildikten ve tablaların üzeri temiz bezle örtüldükten sonra bir gün süreyle 
bekletilmeleri gerekmektedir.  

Mevlana/Peynir şekerinin üretiminde en önemli kısımlardan birisi de dinlendirilme 
safhasıdır. Bu aşamada spreyle ürüne su sıkılarak ürünün peynirleşmesi sağlandığından şekerin 
kıvamı burada yakalanmaktadır. Ustalık gerektiren bu süreçten sonra Konya Mevlana Şekeri/ 
Konya Peynir Şekerleri paketlenerek satışa sunulur. 

Coğrafi Sınır İçerisinde Gerçekleşmesi Gereken Üretim, İşleme ve Diğer İşlemler:  
Üretimin tüm aşamaları Konya ili sınırları içerisinde yapılmalıdır. Konya Mevlana 

Şekeri/Konya Peynir Şekeri üretiminin uzun yıllardan beri Konya’da yapılmasından ve bura ile 
meşhur olmasından dolayı Konya Mevlana şekeri denince akla ilk Konya gelmektedir. Özellikle 
büyük düşünür Mevlana’yı anma törenlerinin yapıldığı Aralık ayında ve turistlerin ziyaret ettiği 
yaz mevsiminde turizm amaçlı ve Konya hatırası olarak tüketilmektedir. Üretimin tüm aşamaları 
ustalık gerektirir; özellikle kullanılan ağartma tekniği ve şekil verme sürecine kadar geçen süreç 
ile dinlendirme süreci önem arz eder  

Denetleme: 
Konya Mevlana Şekeri/Konya Peynir Şekeri olarak şeker imal eden firmalar, esnaf ve 

ticaret sicil kayıtlarından, vergi kayıtlarından tespit edilecektir. Ayrıca, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinden, tüm Türkiye’deki odalar aracılığıyla Konya Mevlana Şekeri/Konya Peynir 
Şekeri üreten firmalar tespit edilecektir. Tespit edilen firmalar, Konya Ticaret Odası’na Konya 
Mevlana Şekeri/ Konya Peynir Şekeri imal ettikleri için başvuran firmalar ve şekeri imal 
ettiklerini basın ve diğer yayın organları ile duyuran bütün firmalar denetim komisyonu tarafından 
denetlenecektir. 
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Ürünün ayırt edici özellikler ve üretim metodu bölümünde belirtilen özelliklere uygun 
olarak üretilip üretilmediğine dair denetimler 555 sayılı KHK hükümlerine uygun olarak, Konya 
Ticaret Odası Genel Sekreterliği’nin koordinasyonunda; Konya Ticaret Odası 11. meslek komite 
grubu olan Süt, Süt Ürünleri, Çikolata, Şekerleme, Hazır Yemek ve Diğer Gıda Ürünlerinin 
İmalatı grubu üyelerinden oluşan 3 kişi, Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü öğretim 
üyelerinden 1 kişi ve Tarım İl Müdürlüğünden 1 kişiden oluşturulacak 5 kişilik komisyon 
tarafından gerçekleştirilecektir.  

Denetim komisyonu, her rutin denetleme dönemi öncesi bir araya gelip denetlenecek 
üreticilerin adreslerine göre bir denetleme planı oluşturulacaktır. Komisyon, firmaların sayısına 
göre, gerekli gördüğü takdirde 2 denetleme grubuna ayrılarak denetleme yapabilecektir. Gerekli 
diğer kamu ve özel sektör kurumlarının laboratuvarlarından da ücreti karşılığında 
yararlanılacaktır.  

Denetim komisyonu, yılda bir defa düzenli olarak denetim yapacaktır. Haksız ve kurallara 
aykırı olarak “Konya Mevlana Şekeri/Konya Peynir Şekeri” adını kullananlar hakkında gerekli 
kanuni yollara başvurulacak; şikayet üzerine ve ihtiyaç duyulduğunda ise her zaman denetim 
yapılabilecektir. Denetime ilişkin raporlar Konya Ticaret Odası tarafından düzenli olarak Türk 
Patent Enstitüsüne gönderilecektir. 7529/1-1 

————— 
555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ 

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI 
Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri 

belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren 
altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil 
talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmünü amir 11 nci 
maddenin 1 nci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir. 

COĞRAFİ İŞARETİN  
Başvuru Tarihi : 16/09/2011  
Başvuru No : C2011/053 
Başvuru Sahibi : Comité Interprofessionnel Du Vin De Champagne (CIVC)  
Başvuru Sahibinin Adresi : 5 Rue Henri Martin Epernay, Fransa  
Coğrafi İşaretin Adı : Champagne 
Ürünün Adı : Köpüklü şarap 
Coğrafi İşaretin Türü : Menşe adı 
Coğrafi Sınırı : Marne, Aisne, Aube, Haute Marne, Seine-et-Marne 

bölgelerindeki Montagne de Reims (Reims dağları-Marne bölgesinde); The Côte des Blancs et the 
Côte de Sézanne (Blancs ve Sezanne yamaçları - Marne ve Aube bölgesinde), The vallée de la 
Marne. (Marne Vadisi - Marne ve Aisne bölgesinde), The Côte des Bar ve Montgueux (Bar ve 
Montgueux yamaçları - Aube bölgesinde) bölgeleri olmak üzere yaklaşık 320 köy/bağı 
kapsamaktadır.  

Kullanım Biçimi : Etiketleme. Kullanılacak etikete ve etikette bulunması 
gereken bilgilere aşağıda yer verilmektedir. Aşağıda “ok” ile gösterilen boş alana üretici 
markasını yazacaktır. 
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Etiketin üzerinde yer alan ifadeler ve açıklamaları: 
• Champagne kelimesi 
• Köpüklü şarabın tatlılık ve dozajını gösteren tipi (Brut, Demi-Sek, Sek) 
* Brut Nv - çeşitli yıl ve bağların karışımı 
* Brut: Sek 
* Extra brut (litrede <6 gr şeker) 
* Brut (litrede <12 gr şeker)  
* Extra dry (litrede 12-17 gr şeker) 
* Sek (litrede 17-32 gram şeker)  
* Doux (litrede >50 gram şeker) 
* Demi-sec (litrede 32-50 gr şeker) 
• Champagne’nın üreticisine ait marka 
• Hacimde ihtiva edilen alkol (%) 
• Şişe kapasitesi (litre, cl veya ml) 
• Üreticinin veya şirketin adı, üreticinin kayıtlı olduğu “Birlik” adı (eğer farklı ise satış 

adresi) ve menşe ülkesi (Fransa), CIVC (Comité Interprofessionnel Du Vin De Champagne) 
tarafından verilen sicil ve kod numarası (Numaradan önce gelen ilk iki harf üreticinin kategorisini 
göstermektedir.)  

• Üretim parti kodu (Şişenin üstüne basılacaktır.) 
• Allerjen uyarısı (Örneğin sülfür dioksit, sülfit vb. - şişenin arka etiketinde de yer 

alabilir.) 
• Uyarı notu: “Hamileyken çok az miktarda tüketilen alkol bile doğmamış bebeğe zarar 

verebilir” veya bununla ilgili bazı ülkeler tarafından uygulaması gerekli sembol 
• “Yeşil Nokta” sembolü (Atık ambalajın toplanma ve ayrıştırılmasının maliyetini 

üreticiler ve satıcılar tarafından finanse edileceğini gösterir.)  
• Uygun olduğu durumlarda kullanılan cuvee (karışım-blend) tipi (beyaz-beyaz, rose, 

beyaz-siyah vb gibi) belirtilir.  
* Vintage Champagne: Tek bir hasattan elde edilen üzümlerden üretilir.  
* Rose Champagne: Siyah üzümlerin kabuklarının ezilmesiyle veya kırmızı şaraptan 

karıştırılarak üretilir. 
* Özel Cuvee (Harman-blend-kupaj): Özel harmanlanan şaraplardan üretilir. Karışımda 

çeşitli yıl ve bağ ürünün kullanılabildiği gibi tek bağ ve yıl ürünü de olabilir. 
* Demi-Sec Champagne: Damakta kalan tadın tatlı olmasını sağlamak üzere dozaj 

sırasında daha fazla şeker ilave edilir. 
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* Blanc de Blancs: Sadece beyaz Chardonnay üzümlerinden üretilen beyaz 
Champagne’dir. 

* Blanc de Noirs: Sadece siyah üzümlerden (kabuğu siyah içi beyaz-Pinot Noir/Meunier) 
üretilen beyaz Champagne’dir. 

• Üreticinin isteği doğrultusunda kullanılacak bilgiler (kullanılan üzüm çeşidi, tortu 
filtreleme tarihi, duyusal özellikleri önerilen yiyecek-şarap eşleştirmesi, vb)  

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:  
Marne, Aube, Aisne, Seine-et-Marne bölgelerinde yetiştirilen Chardonnay, Pinot Noir, 

Pinot Meunier üzüm çeşitlerinden Fransız Tarım, Gıda, Balıkçılık, Köy İşleri ve Arazi Kullanımı 
Planlanma Bakanlığının 22.11.2010 tarihli “Champagne” Garantili Menşe etiketine dair 
2014/1183 sayılı Kararname hükümlerine göre üretilen beyaz veya rose renkli köpüklü şaraptır. 
Champagne, bölgenin iklimi, kireçli ve sert toprak yapısı, yüzyıllar boyunca geliştirilen 
geleneksel yöntem ve şarap üreticilerinin kullandıkları know-how’ın bir araya gelişi ile özel bir 
ürün halini almaktadır.  

Champagne üretiminde kullanılan üzüm çeşitleri ve özellikleri aşağıdaki şekildedir.  
Chardonnay: Cote de Blancs’de (Marne bölgesi) yetişen beyaz üzümdür. Champagne’ya 

çiçeksi ve mineral üst nota aromaları verir. Yıllandırma işlemi için idealdir. 
Pinot Noir: Özellikle Reims Dağı ve Cote des Bar (Marne ve Aube bölgesi) yamaçlarında 

yetişen içi beyaz dışı siyah üzüm çeşididir. Bu üzüm Champagne’ya kırmızı meyve aromasını, 
sertliğini ve gövdesini kazandırır.  

Pinot Meunier: Marne Vadisinde (Marne ve Aisne bölgesi) yetişen bir başka siyah üzüm 
çeşididir. Champagne’ya baharatlı koku ve yuvarlaklık kazandırır. 

Ayrıca belirtilen bölgede yer alan bağların %0,3’ünden elde edilen Arbane, Petit Meslier, 
Pinot Blanc, Pinot Gris üzümleri de Champagne üretiminde kullanılabilir.  

Doğal Koşullar: Champagne bölgesinin temel fiziki özelliği, aynı anda kara iklimi ve 
okyanus ikliminin etkisinde bulunmasıdır. Okyanus etkisi sayesinde önemli miktarda yağış alır. 
Kara iklimi nedeniyle yaz ve kış mevsimleri arasında bariz fark vardır. Bölgede kuvvetli don 
olayları ve sert hava koşullarının görüldüğü kış ayları ve uzun süreli güneş ışığının olduğu yaz 
ayları yaşanır. Bölgenin satıh altı toprağı kireçlidir. Bu nedenle su muhafaza etme ve suyu tekrar 
dağıtma açısından iyi drenaja sahiptir.  

Toprağın drenaj kapasitesi asmaların gelişmesine ve üzümlerin en iyi şekilde 
olgunlaşmasına imkân verir; iyi su muhafaza etme ve sonradan dağıtma özelliği kuru dönemlerde 
bile suyun ölçülü bir şekilde asma köklerine ulaşmasını sağlar. Kireçli toprak asmaların yıl boyu 
satıh altı suyundan yararlanmasını sağlar.  

Champagne bölgesinde bağların çoğunluğu yamaçlarda yer almaktadır ve bu şekilde 
güneş ışığından da en iyi şekilde yararlanırlar. Dolayısıyla iklim, satıh altı toprağı ve arazinin 
eğimli olması üzümlerin bu özellikte olmasını sağlar.  

Champagne ürününde kullanılan şaraplar sadece Fransa’nın Champagne tanımlı 
bölgesinde yetiştirilen, hasadı yapılan ve işlenen üzümlerden üretilebilir. Champagne şaraplarının 
üretiminde kullanılan üzümler bölgeye özel iklim, toprak ve coğrafi özellik nedeniyle dünyanın 
başka bir bölgesinde mevcut değildir.  

Bu doğal faktörlerin yanı sıra yerel şarap üreticilerinin yüzyıllar boyunca geliştirdikleri 
yetiştirme ve işleme yöntemleri Champagne’ya mevcut özelliklerini sağlamaktadır.  

Bir şarabın Champagne olabilmesi için temel kurallar: 
- şişede doğal maya fermentasyonu ile Champagne Tüzüğünde belirtilen kurallara göre ve 

“Champagne Yöntemi” (“Method Champenoise) uyarınca üretilmiş olması; 
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- sadece tanımlı üzümlerden (Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier) üretilmiş olması - 
belirlenmiş Champagne üretim ve saklama tesislerinde yapılmış olması; 

- şişelenmiş ürünlerin nakliyeden önce en az 15 ay saklanmış olması  
şeklinde belirlenmiştir.  
Üretim Metodu:  
Fransızca “Method Champenoise” olarak tanımlanan Champagne üretim metodu çok sıkı 

uygulanan kural ve tüzüklere uygun şekilde gerçekleştirilir. Son tüzük (“Specifications of the 
“Champagne” controlled designation of origin” – Kontrollü Menşe İşareti “Champagne” için 
Tüzük) 15.10.2014 tarihli ve 2014-1183 sayılıdır.  

Asma Dikimi: Asma omçası sökme ve tekrar dikim veya yeni parsellerin dikimi 
yetkililerin bilgi ve onayı ile yapılır. Dikim mayıs ayı bitiminden önce tamamlanmalıdır ve 
saksıda filizlenen asmalar için temmuz ayı sonundan önce tamamlanmış olmalıdır. Dikimden 
sonra toprak dinlenmeye bırakılır. Champagne şarapları sadece üçüncü yaprak asmalardan 
(dikimden iki yıl sonra) üretilebilir.  

Asmaların dikiminde sıraların arası 1,5 metre, sıralardaki asmaların birbirine mesafesi 0,9 - 
1,5 metre ve toplam aralık en fazla 2,5 metre olmalıdır. Bu şekilde hektar başına yaklaşık 8000 
asma omçası yoğunluğu sağlanır.  

Budama-Terbiye: Budama bağcılıkta en temel işlemdir. Kaliteli bir hasat elde etmek için 
uzman budama ve terbiye elzemdir. Budama ve terbiye ile üzümlerin en iyi şekilde gelişmesi, 
verimin artması ve iyi bir olgunlaşma sağlanır. Budama hasattan hemen sonra yapraklar 
dökülmeye başladığında başlar ve aralık ayı ortasında kadar devam eder. Ocak ayı ortasında 
tekrar başlar ve uykuda geçen kış mevsimi sonrasında mart ayı sonuna kadar devam eder. 
Champagne yönteminde kullanılmasına izin verilen dört budama-terbiye yöntemi vardır.  

• Chablis Sistemi: Sürgün budama-terbiye, kısa tomurcuklu sürgünler bırakılır. 
• Cordon Sistemi: Tek bir tel üzerinde kollara ayrılan terbiye. 
• Guyot Budama-Terbiye Sistemi: Sürgün budama, omca başına bir sürgün ve bir kör hat 

(Tekli Guyot) veya iki sürgün ve iki kör hat bırakılır (Çiftli Guyot ve Asimetrik Guyot).  
• La taille Vallee de la Marne (sadece Pinot Meuner için): Sürgün budama (Guyot 

sistemine benzer şekilde terbiye).  
Hasat: Üzümlerin olgunlaşması, potansiyel alkol seviyesi ve doğal asitlik açısından her 

hasat farklı olduğundan, hasat için en doğru zamanı seçmek önemli ve gereklidir. Bu amaçla 
üzümlerin olgunlaşması için bir olgunlaşma gözlem bilgi ağı mevcuttur.  

Üzümler renk değiştirmeye (veraison) başladıktan sonra, Champagne bölgesinde 450 
kontrol noktasından haftada iki kez örnekler alınır. Seçilen salkımlar renk değiştirme oranı, 
ortalama ağırlık, tahmini şeker ve toplam asit ihtivası, gri küf açısından kontrol edilir. Sonuçlar 
aynı gün internet üzerinden iletilir ve CIVC herbir bölgedeki herbir bağ parseli ve üzüm çeşidi 
için referans değerleri, kabaca ortalama değerleri (potansiyel alkol seviyesi, doğal asidite, vb) 
tespit eder. Verilerin özeti, ilgili teknik görevlilere bildirilir. Bu sayede ilgili bölgelerde hasat 
işleminin ne zaman başlaması gerektiği konusunda üreticilerle hasat öncesi toplantı yapabilirler.  

Toplama: Champagne sadece üzüm cibresinden üretilir. Cibre köpürme (efervesan) 
özellik için gereken duyusal bileşikleri içerir ve üzüm cibresi tek başına istenilen berrak açık 
renkli suyunu sağlar. Üzüm cibresi elde etmede koyu renkli kabuğu olan üzümlerin sıkılması 
sırasında cibrenin boyanmasından kaçınılır. Bu nedenle el ile toplama gereklidir. Sıkma tesisine 
kadar bozulmadan kalabilecek tam salkımlar aynen 18. yüzyıldaki gibi el ile toplanır. Salkımlar 
sıkma tesislerine bu amaçla üretilen ve drenaj delikleri olan kasalarda nakledilir. Drenaj delikleri 
sayesinde kasalarda üzümlerin kendi suları ile ıslanıp yumuşaması engellenir.  
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Üzüm toplama işi yaklaşık üç haftada tamamlanır.  
INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité - Ulusal Kalite ve Menşe Enstitüsü) 

tarafından Tüzükle belirlenen hasat miktarı hektar başına 10.400 kg’dır.  
Sıkma (Presleme): Üzümler, resmi onaylı sıkma tesisine geldiğinde tartılıp kayıt edilir. 

Her 4000 kg’lık “şıra” (marc) numaralandırılır ve “Sıkma Kayıt Defterine sıkılan üzüm çeşidi, 
ürünün alındığı bağ, şıranın gideceği yer (üzüm yetiştiricisine mi yoksa Champagne Evine mi 
satılacağı) kayıt edilir. Üzümler söz konusu hasat için belirlenen hacimde minimum alkol 
muhtevası açısından test edilir.  

Sıkma işleminde uyulması gereken prensipler sıkmanın toplamadan hemen sonra 
yapılması, salkımların bütün halde sıkılması, sıkma gücünün yavaşça artırılması, az miktarda su 
çıkarılması, suyun “cuvee” (ilk sıkımda elde edilen şıra) ve “taille” (ikinci sıkımda elde edilen 
şıra) olarak ayrıştırılmasıdır. Cuvee şıranın en saf halidir, şeker ve asit (tartarik ve malik asit) 
açısından zengindir. “Cuvee” ile en kaliteli, hoş ve keskin aromalar, tazeleyici damak tadı ve iyi 
bir yıllanma potansiyeli sağlanır.  

“Taille” de şeker açısından zengin olmakla beraber, asit muhtevası düşük, mineral 
(özellikle potasyum tuzları) ve pigment konsantrasyonları açısından yüksektir. 

Champagne preslerinin kapasitesi 2000 ila 12000 kg üzüm sıkabilecek kadardır ve 
bilgisayarla kontrol edilir. Her bir preste günlük ne kadar sıkma işlemi yapılacağı belirlenmiştir. 
160 Kg üzümden en fazla 102 litre şıra alınmalıdır. Böylece hektar başına toplam alınabilecek 
ürün miktarı 6 hektolitredir.  

Her bir sıkma işleminden sonra sıkma kabininin yıkanması zorunludur. Sıkmadan sonra 
kalan tortular damıtmaya iletilir ve yıkama suyu da çevreye zarar vermemek için arıtılır.  

Sülfürleme: Üzüm suyu çıkarıldıktan sonra, açık tanklara (belons) aktarılır ve burada 
üzüm çeşidine, durumuna ve elde edilen şıranın ne olduğuna (cuvee veya taille) göre 6-19 g/hl 
oranında sülfit (sülfür dioksit) ile işlem görür. Sülfitlerin antiseptik özelliği vardır ve zararlı 
bakterilerin yok edilmesini sağlar, küf oluşumunu engeller. Antioksidan özelliği ile şarapların 
fizyokimyasal ve duyusal kalitesini korumaya yardım eder.  

Dinlendirme: Meyvenin en saf halini sergilemesi için fermantasyondan önce taze sıkılmış 
üzüm suyu dinlendirilir. Bir sonraki adım olan “çöktürme” de ise üzüm suyundaki katılar (kabuk, 
çekirdek partikülleri vb) suyun dibine çöker. Doğal olarak oluşan enzimler veya enzim katkıları 
partiküllerin topak haline gelmesine neden olur ve bunlar şıradan 12-24 saat sonra çıkarılır. Bu 
tortular (toplam hacimde %1-4) yetkililere bildirilmeli ve sonra arıtmaya gönderilmelidir. Bu 
işlemden sonra arıtılan su şarap üretim işlemine başlanmak üzere fermantasyon odasına 
nakledilir.  

İlk (primer) fermantasyon: Champagne şaraplarında primer veya alkollü fermentasyon 
üzüm şırasını şaraba dönüştüren işlemdir. Maya doğal üzüm şekerini tüketerek alkol ve karbon 
dioksit ve şarabın duyusal özelliklerine katkıda bulunacak olan yan ürünleri ortaya çıkarır. İlk 
fermentasyon preslemeden (sıkma) hemen sonra genellikle paslanmaz çelik tanklarda veya bazen 
ahşap fıçılarda başlar. Sona erdiğinde doğal şekerin tamamı alkole dönüşmüş olur. Fermantasyon 
sonunda hacimde %11 alkol elde edilecek şekilde şeker ilave edilebilir.  

Malolaktik fermentasyon: Malolaktik fermenstasyon (MLF) malik asidi laktik aside 
dönüştüren prosestir ve bütün fermantasyonlarda olduğu gibi MLF de şarap aromasının gelişimini 
etkiler, daha yumuşak, olgun genellikle kremsi tatlar oluşturur. Bu isteğe bağlı bir 
fermantasyondur ve tercih eden üreticiler tarafından kullanılır.  
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Fermentasyonun kontrolü: Suni mayalar (kuru veya sıvı halde saccharomyces cerevisiae) 
fermantasyonun kontrolü için ilave edilebilir. Üzümdeki şekerin çoğunu tüketmek, karbon dioksit 
ve alkol ve şarabın aroma ve kokusunda önemli etkisi olan çok sayıda molekül üretmek üzere 
hareket ederler. İşlemin tamamı iki hafta sürer. Isı üreten kimyasal reaksiyon dikkatlice kontrol 
edilmelidir. Zira 18-20°C derecenin üzerindeki sıcaklıklarda kokunun buharlaşması ve 
fermantasyonun durmasına neden olabilir. İşlem günlük olarak izlenir ve sıcaklık ve 
fermantasyon genel koşulları kontrol edilir.  

Durultma: Durultma işlemi arıtma, filtreleme (Kieselguhr toprak, membran/kartuş tipli 
filtre veya keçe filtre kullanarak) veya santrifüj ile yapılır. Durultma ile amaç tortu ve diğer 
kirliliklerin giderilerek berrak, doğal şarap bazının (vins clairs) harmanlama (cuvee) için hazır 
hale getirilmesidir. Baz şaraplar türlerine, bağlarına, hasat zamanına, sıkma fraksiyonuna (cuvee, 
taille) göre sınıflandırılır.  

Harmanlama (Kupaj): Champagne üretiminde harmanlama kullanılabilir. Farklı 
bağlar/bölgelerin ürünleri (cru) arasında çok zor algılanan farklar vardır ve hiçbir harmanlama bir 
diğerinin aynısı olmaz. Farklı fakat birbirini tamamlayan üzüm çeşitlerinin harmanlanmasında, 
Pinot Noir karışıma kırmızı meyve aroması sağlar ve gövde kazandırır. Pinot Meunier, 
Champagne şarabındaki en hızlı olgunlaşan çeşittir; gövde, yoğun meyve aroması ve yuvarlaklık 
verir. Chardonnay ise harmana nefaset katar ve genç bir şarap olarak çiçeksi aromalar ve mineral 
bir lezzet katar. En yavaş olgunlaşan çeşittir. 

Farklı yıllara ait şarapların harmanlanması: Champagne bölgesindeki yıllık hava 
değişimleri üzümlerin kalitesini etkiler ve o yıldaki havanın soğuk, sıcak, nemli v.b. durumlarına 
bağlı olarak farklı ürünler alınmasına neden olur.  

Farklı duyusal özelliklere (renk, aroma, koku) sahip şarapların harmanlanmasında, 
üreticinin tecrübe ve becerisi etkili olur. Her Champagne şarabı üreticisi kendi deneyim, hafıza ve 
know how’ını kullanarak bu harmanlamayı yapar. Harmanlama birkaç gün ila birkaç haftalık bir 
sürede gerçekleşebilir.  

Stabilizasyon: Harmanlama tamamlandıktan sonra, şarap soğuk stabilizasyon işleminden 
geçer. Şişelemeden önce şarap soğutulma işlemine tabi tutulur ve bu aşamada tartarik asidin 
kristalleşmesi (köpüren şaraplar için çok önemlidir) ve böylece nihai üründe kristalleşmenin 
engellenmesi sağlanır. Şarap en az bir hafta veya daha uzun sürede çok düşük bir ısıda (-4°C) 
tutulur veya daha hızlı sonuç almak için krem tartar kristalleri eklenebilir. Bu işlemden sonra 
arıtma tekrarlanarak berrak şarap elde edilir.  

Şişeleme: Şarap üreticisi şarabın efervesan (köpürmesi) hale gelme sürecini “liqueur de 
tirage” adı verilen pancar şekeri veya şeker kamışı şekeri (20-24 gram/litre), bir maya kültürü 
(şeker ve daha önce üretilen Champagne şaraplarından oluşan bir maya) ve katkı maddeleri içeren 
tatlı bir solüsyonun ilavesiyle başlatır. Champagne menşe adı kurallarına göre yeni oluşan 
efervesan şarabın bir şişeden diğerine aktarılması yasaktır.  

Champagne şarapları hasadı izleyen ocak ayına kadar şişelenemez. 01.01.2015 tarihinden 
itibaren şişelemede, yeni alınan şişelerin ve tıpaların kullanılma zorunluluğu vardır.  

Bütün Champagne şarapları ikinci fermenasyon işleminin yapıldığı şişelerde satılmalıdır. 
Şişeler basınca dayanıklı, kullanım amaçlarına, taşıma ve saklamaya uygun sağlamlıkta camdan 
yapılır. Yüksek basınçlara ve birden fazla kez elleçlenmeye dayanıklı olmalıdır.  
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Şişenin kapatılması: Şişeler doldurulduktan sonra polietilen tıpa ile sızdırmaz şekilde 
kapatılıp, tel kafes/metal başlık ile sabitlenir. Bazı üreticiler tıpa olarak hala mantar 
kullanmaktadırlar. Bu durumda şişeler mahzenlerde yatay muhafaza edilmelidir.  

İkinci fermentasyon: Şişelenen şarap şişede 6-8 hafta süren ikinci fermantasyon 
işleminden geçer. Maya şekeri tüketir, alkol ve karbon dioksit açığa çıkar, bunun yanı sıra şarabın 
duyusal özelliklerine katkısı olacak ester ve diğer alkoller açığa çıkar.  

Mahzenler: Yöreye özgü kalkerli Champagne mahzenleri, karbonizasyon aşamasının 
gelişimine olumlu katkı yapan doğal ısı ve nem için ideal koşullara sahiptir.  

Şişeler 12°C sabit sıcaklıktaki mahzenlerde uzun süre olgunlaşmaya bırakılır. Bu zaman 
zarfında maya içeren tortular oluşur. İkinci fermantasyonun sonunda, mevcut bütün şeker 
tükenmiş, mayalar ölmüş ve çözünmüştür. Bu işlem “otoliz” olarak bilinen ve maya 
moleküllerinin yavaşça şaraptakilerle etkileştiği bir işlemdir. Şişelerin tıpaları eser miktarda 
oksijenin şişeye girmesine ve eser miktarda karbon dioksitin çıkmasına imkân verir yani başka bir 
deyişle tıpalar tam olarak hava sızdırmaz değildir. Tıpanın seçimi Champagne şarabının gelişim 
hızı için çok önemlidir. Tortu üzerinde olgunlaşma mayanın otolizi ve tıpa sayesinde yavaş 
oksidasyon ile sağlanır. Tortu üzerinde olgunlaşma ile kaliteli yıllanma ile ortaya çıkan “üçüncül 
aromalar”ın gelişimi teşvik edilir. Bu olgunlaşma süreci süreklilik gösterir ve mahzenlerde 
onlarca yıl devam edebilir.  

Bütün Champagne şarapları satışa sunulmadan en az 15 ay önce şişelenmiş olmalıdır. 
Vintage cuvee (en kaliteli ürün) için bekleme süresi en az üç yıldır. Avrupa Birliği Şarap 
Tüzüğüne göre genelde köpüren şaraplar için minimum bekletilme süresi 90 gün olmasına 
rağmen, Champagne şarapları için minimum yıllanma süresi diğer köpüren şaraplardan çok daha 
uzundur.  

Şişelerin döndürülmesi (Remuage): Uzun bekleme süresinin sonuna doğru şişeler ikinci 
fermentasyondan kaynaklanan tortunun (ölü maya ve diğer katkılar) gevşeyip alınabilmesi için 
hareket ettirilip döndürülmelidir. Bu işlem, tortunun şişenin boyun kısmında toplanmasını ve şişe 
açıldığında basınç ile dışarı atılmasını sağlar; böylece şarabın tortulardan arındırılarak, 
mükemmel şekilde berraklaşması sağlanır. Döndürme işlemi için şişelerin boyun kısımları aşağı 
eğilerek saat yönü veya tersine döndürülür. Eğim açısı arttıkça yerçekimi nedeniyle tortular boyun 
kısmına gelirler.  

Döndürme el ile veya makine ile yapılabilir ve döndürme işlemi tebeşir ile işaretlenerek 
önce 1/7 tur sonra ¼ tur olarak döndürülür. El ile döndürme süresi toplamda 4-6 haftayı bulabilir 
ve şişe başına ortalama 25 dönüş yapılır. Otomatik döndürmede “gyropalette” adı verilen makine 
kullanılır ve tek bir işlemde 500 şişe döndürülebilir. Döndürme işleminden sonra şişelerin boyun 
kısımları aşağı döndürülür ve tortunun çıkarılması için hazır hale getirilir.  

Tortu çıkarılması (Disgorgement): Tortuların şişeden çıkarılması Champagne şarabı 
üretiminde çok önemli bir aşamadır ve tortular üzerinde aylar ve bazen yıllar süren olgunlaşma 
sürecinin sonu anlamına gelir. Bu işlem mekanik olarak şişenin boyun kısmının 27°C deki bir 
soğutucu solüsyona daldırılmasıyla yapılır. Şişenin açılmasıyla donmuş bir kütle olarak tortu 
basınç altında dışarı atılır. Bu aşamada şarap kaybı ve basınç çok azdır. Bu işlem sırasında şişenin 
içine hızlı ve ani bir oksijen girişi meydana gelir ve şeker eklenmesi (dosage) ile birlikte şaraptaki 
aroma gelişimine çok önemli katkı sağlar.  

Metal kapaklı şişeler genellikle makine ile açılır. Tortu çıkarma işleminin el ile 
yapılmasında, şişeler önce baş aşağı çevrilir ve sonra tekrar hızlıca geri çevrilir ve şarap ile 
birlikte tortunun da yukarı çıkışı sağlanır. Bu geleneksel el ile gerçekleştirilen yöntem çok küçük 
veya çok büyük şişeler veya çok eski mahsül için kullanılmaktadır.  
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Şeker ilave edilmesi (Dosage): Champagne şişelerinin nihai olarak tıpalanmasından bir 
önceki aşamada “liqueur de dosage” adı verilen küçük bir miktar şerbet şaraba ilave edilir. 
“Dosage liqueur” genellikle litrede 500-750 gr şeker içerir. İlave edilen şeker miktarı Champagne 
şarabının türüne göre değişir.  

* Extra brut (litrede <6 gr şeker) 
* Brut (litrede <12 gr şeker) 
* Extra dry (litrede 12-17 gr şeker) 
* Sek (litrede 17-32 gram şeker)  
* Doux (litrede >50 gram şeker) 
* Demi-sec (litrede 32-50 gr şeker) 
“Brut natüre”, “pas dosé” “dosage zéro” litrede 3 gramdan az şeker veya hiç şeker ilave 

edilmediğini ifade eder. Şeker ilave edilmesi (dosage) Champagne şarabının duyusal gelişimine 
katkıda bulunur. Bitmiş ürünün aromasına katkıda bulunulması istenirse, “dosage” ile birlikte 
“reserve” bir şarap da ilave edilebilir. Champagne şarabının fıçılarda, varillerde veya 
damacanalarda bekletilmesi ile ilave aromalar da sağlanır. Dosage işleminden birkaç ay önce, 
şarap üreticisi farklı “dosage” likörlerini deneyerek tercihini yapar.  

Tıpa uygulanması: Dosage uygulanmasından sonra, şişenin nihai olarak tıpalanması 
gerçekleştirilir ve bu işlemi de “poignettage”, yani şişenin hızlı ve sert şekilde çalkalanması ve 
şarabın berraklığının kontrol edilmesi izler.  

Tıpalar geri dönüşümlü mantar granüllerinden oluşan bir taban kısmı ile iki parça doğal 
mantardan oluşur. Şarap ile temas edecek kısım “miroir” (ayna) olarak bilinir. Mantar tıpada 
“Champagne” menşe adı ve gerektiğinde mahsul bilgisi yer alır.  

Mantar şişenin ağzına sıkıştırılır ve metal bir başlık (kafes/kapsül) geçirilerek hava 
geçirmez bir kapak oluşturmak üzere bir tel kafes (muselet) ile tespit edilir. Bu mantar tıpa hava 
geçirmez olduğundan şarap bu aşamadan sonra da yıllanmaya devam eder.  

Şarap daha sonra satışa sunulmadan önce birçok ay boyunca yıllanabilmesi için mahzene 
geri gönderilir.  

Denetleme:  
Menşe adlı tescilli ürünlerin kontrol yöntemi aşağıdaki gibidir.  
• Dâhili kontrol: CIVC, kamu hizmeti yapan ve çeşitli yetki imtiyazlarına sahip tüzel bir 

kişiliktir. 12.4.1941’de Fransız Parlamentosunda onaylanan Kanun ile kurulmuştur. Champagne 
üreten ve ticaretini yapan tüm ilgili kişilerin CIVC’e üye olması zorunludur. Hâlihazırda 20.000 
üzüm yetiştiricisi, yaklaşık 150 kooperatif, yaklaşık 300 Champagne Evi (tacir) üyesi vardır. 
CIVC finansmanını, üyelerinden zorunlu aldığı aidatlar ile sağlar. Champagne menşe adının 
dünya çapında tescili, menşe adının idaresi, korunması, savunulması, bu menşe adı altında üretim 
ve satış yapan kişilerin hak ve menfaatlerinin korunması, Champagne pazarının koruması ve 
geliştirilmesinden sorumludur. Menşe adı belgelendirmesini (menşe şahadetnamesi) yapar, kamu 
ve tacirlere bilgilendirme ve eğitim hizmeti sunar. Dünya çapında Champagne olarak satılmakta 
olan ürünleri araştırıp, inceler ve doğruluğunu onaylar, menşe adının kötüye kullanımına karşı 
yasal önlemler alır.  

• Harici kontrol: Kamu kurumu olan INAO, Tarım Bakanlığı ile Maliye ve Ekonomi 
Bakanlıklarının denetimi altında menşe adının tanınması, yöntemi ve kontrolünden sorumludur.  
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* Harici kontrollerden şarapların dağıtımı ve dolaylı vergilerin ödenmesi konularındaki 
denetim Maliye ve Ekonomi Bakanlığına bağlı resmi bir kurum olan Direction Générale des 
Douanes et des Droits Indirects-DGDDI (Gümrük ve Dolaylı Vergiler Genel Müdürlüğü) 
tarafından yapılır.  

* Harici kontrollerden ürünlerin Fransa’da yürürlükte olan tüm düzenlemelere 
uygunlunun denetimi Maliye ve Ekonomi Bakanlığına bağlı resmi bir kurum olan Direction 
Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes-DGCCRF 
(Rekabet, Tüketim ve Sahteciliğin Önlenmesi Genel Müdürlüğü) tarafından yapılır.  

Champagne ürününün geçirdiği denetim aşamaları aşağıdaki gibidir:  
Üretim koşullarının denetlenmesi: INAO bağların kurallara uygunluğunu; tanımlanan 

üretim alanlarında, izin verilen üzüm çeşitlerinin, minimum omca yoğunluğu ile dikildiğini; 
bağcılık işlemlerinin kurallara uygun yapıldığını; izin verilen maksimum ürün hasadını; hasat 
zamanında üzümlerin kalitesini ve sıkım kurallarına uyulmasını denetler. INAO bu denetleme 
maddelerinden herhangi birinde sorun tespit ettiğinde yaptırım uygular ve bu yaptırım bağların 
veya üzümlerin sınıflandırma dışı bırakılması kadar katı olabilir.  

• Champagne şarabının onaylanması: Her bir şarap üreticisi, ürününün üzerinde 
“Champagne” menşe adını kullanmadan önce INAO’dan onay almalıdır. Bu onay şarapların 
belirlenen kurallara uygun üretildiğinin iki kez incelenmesinden sonra verilir. İncelemeler; uçucu 
asidite, toplam asidite ve hacimde alkol miktarı açısından yapılan analitik inceleme ile şarapların 
renk ve berraklığı, tortusu, koku ve tadı açısından organoleptik inceleme şeklindedir. Ürün bu 
incelemeler sonucu onay alamazsa menşe adını kullanım onayı alamaz.  

• Belgelerin onaylanması: Şarap üreticileri tarafından gerçekleştirilen bütün faaliyet, 
üretimden satışa kadar her aşamada CIVC ve DGDDI tarafından denetlenir. CIVC bağcılık ve 
Champagne şarapları üretiminde kullanılan üzümlerin yetiştirilmesi ve üretim faaliyetlerine 
katılan tüm gerçek ve tüzel kişilere bir “tacir” kartı verir.  

CIVC ayrıca üzümlerin, şıraların, posaların, şarapların, Champagne şaraplarının 
müşterilere satışına kadar olan işlemlerle ilgili her belgeyi denetlemeye yetkilidir. DGDDI ise 
satılacak şarapların menşe adına hak kazanıp kazanmadığını teyit eder.  

Ürünün uygunluk denetimi: Ürünün uygunluk denetimini DGCCRF yapar ve üretim ve 
pazarlama zincirlerindeki sayısız işlemi üstlenir. Özellikle şarapların alkol oranı, şarap üretim 
uygulamaları, uygun etiketlenmesi konusunda “pazarlanabilir” olup olmadığını kontrol eder. 
DGCCRF özellikle INAO’nun ürünler üzerinde kontrolünün olmadığı pazarlama ve satış 
aşamasında önemli rol oynar.  

• Sonraki işlemler: CIVC kalitenin izlenmesinden sorumludur. Yıl boyunca Champagne 
şarabından örnekler alıp, uzman tadıcılar tarafından organoleptik incelemeden geçecektir. CIVC 
tarafından sorun tespit edilmesi halinde, bu sorunun giderilmesi için ilgili şarap üreticisinden 
sorunu gidermesi konusunda gerekli önemleri almasını talep edecektir. CIVC üreticinin üretim 
prosesini teknik olarak inceleyebilir. Belirlenen sorunun giderilmediği veya tekrarlandığı 
görülürse CIVC yasal önemleri almaya yetkilidir ve DGCCRF sorunlu şarabı tasfiye eder.  

Sertifikasyon Mercii: CIVC süreç boyunca yukarıda belirtilen kuruluşların ortak çalışması 
ile yapılan kontrollere dayanarak, Avrupa Birliği dışına çıkacak her bir Champagne şarabı için 
menşe şahadetnamesi verir. Bu belge şarapların Champagne menşe adı gereklerini yerine 
getirdiğini teyit eder. 7528/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ DEVAM ETTİRİLMESİ 

(İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemini Hukuka Uygun Bulan Danıştay Kararı Nedeniyle) 
1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/174566 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İller Bankası A.Ş. Yatırım 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı İl/İlçe Çukurambar / ANKARA 

Adresi Kızılırmak Mahallesi Ufuk 
Üniversitesi Caddesi No: 12 Tel-Faks 0 312 508 77 02 

Posta Kodu 06510 E-Mail yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Astaş Madencilik İnş. Taah. Tic. ve San. 
Ltd. Şti.  

Adresi Armutlu Mah. Turunçlu Cad. Süleyman 
Öfkeli Apt. No: 2   Antakya/HATAY  

T.C. Kimlik No.   
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 0910067363  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası Antakya  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 6675  

6. Yasaklama 
Süresi 

Kamu İhale Kurumu 
kayıtları esas alınarak, 

ilanın Resmi 
Gazete’de 

yayımlandığı günden 
itibaren 262 gün 

yasaklılığın devam 
ettirilmesi 

7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

8. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının 
Yayımlandığı Resmi Gazete’nin Tarih ve Sayısı 13.03.2015 tarih 29294 sayılı Resmi Gazete 

9. İhalelere Katılmaktan Yasaklama 
Kararının Kaldırılmasının Nedeni 

İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşleminin Yürütülmesinin 
Durdurulması Yönünde Mahkeme Kararı 

10. İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşleminin Yürütülmesinin Durdurulması Kararını Veren Mahkemenin 
Adı Ankara 2. İdare Mahkemesi Esas No: 2015/842 Karar Tarihi 24.06.2015 
11. Kamu İhale Kurumu Kayıtlarında Yasaklama 
Kararının Kaldırıldığı Tarih 24.06.2015 

12. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının 
Kaldırılmasının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin 
Tarih ve Sayısı 

16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete 

13. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının 
Devam Ettirilmesinin Nedeni 

İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemini 
Hukuka Uygun Bulan Danıştay Kararı 

14. İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemini Hukuka Uygun Bulan Danıştay Kararı 
Adı Danıştay 13. Dairesi Esas No 2015/6406 Karar No 2016/1010 Karar Tarihi 11.04.2016 

 7527/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 7531/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 7532/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 7533/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 7534/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 7535/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 7535/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 7535/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7535/4/1-1 
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Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/200298 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Hazine Müsteşarlığı İdari ve Mali 
İşler Dairesi Başkanlığı 

İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi İnönü Bulvarı No: 36 Emek Tel-Faks 312 204 72 22 - 312 204 63 17 

Posta Kodu 06510 E-Mail imi.satinalma@hazine.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mehmet Salih ŞENGÜL  

Adresi 
Gazipaşa Mah. Yavuz Selim 
Bulvarı No: 151/A Trabzon 

 

T.C. Kimlik No 52222646054  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No 61/68650  

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. 

 7536/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 7537/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 7538/1-1 
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Ege üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğünden:  

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 7539/1-1 
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Ege üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğünden:  

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 7540/1-1 
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Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına, 2547 sayılı Kanunun ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince sözleşmeli 
statüde tam zamanlı Yardımcı Doçent kadrosuna eleman alınacaktır. 

 
PROGRAMI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMALAR 

Tıbbi Laboratuar 
Teknikleri 

Yardımcı 
Doçent 

1 
Doktorasını Besin Hijyeni ve 
Teknolojisi alanında almış olmak. 

 
İlanla ilgili ayrıntılı bilgi www.avrupa.edu.tr adresinde bulunmaktadır. 
 7551/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil) 70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Avrupa Birliği Menşeli Şeker İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Kalan Kısmının Dağıtımına İlişkin

Tebliğ
— İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde

Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(İhracat: 2016/8)

— 2016 Yılı Temmuz Ayında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
— 2016 Yılı Temmuz Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri
— 2016 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
— 2016 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
— 2016 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
— 2016 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
— Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2016/38)
— Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/21 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/22 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/23 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/24 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/25 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/26 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/75 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/27 Sayılı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri


