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Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

3 Ekim 2016
PAZARTESİ

Sayı : 29846

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2016/9163

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ
       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK
           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/9156

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                                N. CANİKLİ                             Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                     B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                  F. B. SAYAN KAYA

       Başbakan Yardımcısı V.                             Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                L. ELVAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9159

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                                N. CANİKLİ                             Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                     B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                  F. B. SAYAN KAYA

       Başbakan Yardımcısı V.                             Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                L. ELVAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9164

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9166

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9167

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9168

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9169

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9170

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9171

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9172

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9173

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9174

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9175

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9176

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9177

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9178

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9179

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9180

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9181

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9182

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9183

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9187

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9188

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9190

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9191

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9192

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9193

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                       S. SOYLU                                   R. AKDAĞ                                   F. ÖZLÜ

       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.   Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı  V.

              M. ÖZHASEKİ                                       İ. YILMAZ                                       N. AVCI                                     F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.     Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

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

yüksek lisans, doktora ve bütünleştirilmiş doktora programları, sanatta yeterlik programları ile
bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik program-
lardan oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

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

tek bilim veya sanat dalı bulunan bir EABD’de ise EABD başkanının başkanlığında o
EABD’deki tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

g) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve
enstitüde eğitim programları bulunan EABD başkanlarından oluşan kurulu,

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

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

miş doktora eğitimini,
i) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,
j) Öğretim üyesi: Üniversitede kadrolu, ilgili alanda doktora ve/veya doçent unvanı

alan yardımcı doçent, doçent ve profesörleri,
k) Öğrenci: Lisansüstü eğitim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
m) Rektörlük: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünü,
n) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun

incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen ve yazılı bir metinden
oluşan çalışmayı,
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o) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,
ö) TÖMER: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
p) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
r) Uygulama çalışması: Sanat içerikli lisansüstü programlar için, sergi, proje, resital,

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

yapılan sınavı,
ş) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
t) Yurt dışından gelen öğrenci: Yabancı uyruklu veya yurt dışında ikamet eden Türk uy-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

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

ve yürütülür. Lisansüstü programlar, enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulu-
nun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. Bir EABD’de o
EABD’den değişik ad taşıyan lisansüstü program da aynı yöntemle açılabilir.

(2) Lisansüstü eğitim yaptırmak üzere, Üniversitedeki bir bölüm veya anabilim dalından
değişik bir ad taşıyan, disiplinler arası bir EABD de birinci fıkrada belirtilen yöntemle kurula-
bilir. Bu tür bir EABD’nin başkanı ve EABD başkanlığında yer alacak üyeler ilgili dekan/yük-
sekokul/meslek yüksekokul müdürünün görüşü alınarak, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre
ile atanır. EABD başkanı, o EABD’de görevli öğretim üyelerinden en fazla iki kişiyi kendisine
yardımcı olarak atayabilir.

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

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

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

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

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

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

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

(2) Lisansüstü programlara aday başvuruları ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Adaylar
başvuru için duyuruda belirtilen belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz teslim etmek zorun-
dadırlar.
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Değerlendirme
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara; lisans veya yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı

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

(2) ALES yerine geçen uluslararası sınavlardan alınan sonuçlar Yükseköğretim Kuru-
lunun öngördüğü esaslar çerçevesinde dönüşümü yapılarak ALES notu yerine dikkate alınır.

(3) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilerin yurt dışından alınmış diplomala-
rının denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır.

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

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

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

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

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

(2) Türk üniversitelerindeki TÖMER’lerden alınmış veya Yükseköğretim Kurulunca
geçerliliği kabul edilen Türkçe bildiklerini gösterir belgesi olmayan yabancı uyruklu adaylardan
Üniversitenin TÖMER’inde yapılacak Türkçe sınavında Senatoca belirlenen asgari puanı alan-
lar Türkçe eğitim yapan lisansüstü eğitim programlarına kayıt hakkı kazanırlar. Yeterli puan
alamayan öğrenciler Türkçe Hazırlık Sınıfına tabi tutulur. Hazırlık sınıfını iki yıl içerisinde ba-
şarı ile tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

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

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrencilik ilgili
programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.
Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, derslere devam ve sınavlara girmek dışındaki öğrencilik
haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenci olarak ders almak isteyen adaylar, o yarıyılın kayıt
dönemi içinde müracaat etmelidir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci
olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili
lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(2) Özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine ka-
zanılır ve kendilerine birer Özel Öğrenci Belgesi verilir. Özel öğrenciler Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından o yıl için ders veya kredi başına tespit edilecek öğrenim ücretini ödemek
zorundadırlar. Bu öğrencilere, enstitü müdürlüğünce; özel öğrenci statüsünde aldığı dersleri
ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir.
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(3) Özel öğrencilerin öğrenci kabul şartlarını yerine getirerek asıl öğrenci olmaları du-
rumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü dersler, danışmanı ve EABD başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrenime başladığı program için geçerli sayıla-
bilir.

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

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

sansüstü programda en az bir yarıyıl ders almış ve o zamana kadar aldığı derslerin tümünden
başarılı olmuş öğrenci; en geç yarıyıl başlangıcından yirmi gün önce gerekli belgelerle baş-
vurmak ve EABD başkanlığının yazılı görüşü alınmak koşuluyla, enstitü yönetim kurulu ka-
rarıyla Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir.

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

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

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

(5) Enstitü yönetim kurulu kararında, öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden
hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, EABD
başkanlığının görüşü alınarak ayrıca belirtilir. Öğrenci, EABD başkanlığının görüşü doğrultu-
sunda programa intibak ettirilir. Yatay geçiş yapan öğrenci, geldiği kurumda ders yükümlülü-
ğünü tamamlamış olsa dahi yeni dersler verilebilir ve tez konusu değiştirilebilir.

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

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

b) Lisans eğitimi genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3,50 olması,
c) İkinci yarıyıl sonu itibari ile en az 8 ders ve 24 kredilik ders yükümlülüğünü tamam-

laması,
ç) O anki yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3,50 olması,
d) Doktoraya giriş için aranan yabancı dil koşulunu sağlamış olması gerekir.
(7) Bütünleştirilmiş doktora öğrencileri öğrenimlerinin herhangi bir aşamasında, istek-

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

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

loji enstitüleri adına üniversiteye lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla atanan araştırma gö-
revlileri, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yeniden
sınav ve değerlendirme yapılmaksızın, lisansüstü eğitim yapmak üzere doğrudan kaydedilirler
ve ilgili birimde görevlendirilirler.
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Danışman atanması
MADDE 14 – (1) Danışman, enstitüye kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde reh-

berlik etmek üzere atanan öğretim üyesidir. EABD başkanlığı, kayıt süresinin bitimi tarihinden
itibaren bir hafta içerisinde öğrencinin isteğini de dikkate alarak ve ilgili öğretim üyesinin uy-
gun görüşü ile enstitü yönetim kuruluna danışman önerisinde bulunur. Öğrenci, kayıt sonrasında
çalışmak istediği bilim dalı tercihini EABD başkanına yazılı olarak bildirebilir. Danışman atan-
masına ilişkin öneri, tezli/tezsiz yüksek lisansta en geç birinci yarıyılın sonuna kadar,
doktora/sanatta yeterlikte en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitü yönetim kurulu kararı
ile kesinleşir. Doktora programında danışman olarak atanacak öğretim üyelerinin, en az dört
yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması,
bu programlarda öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması; yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl boyunca
bir lisans programında ders vermiş olması gerekir. EABD öğretim üyeleri öğrencilerin danış-
man seçimine yardımcı olmak amacıyla çalıştırabilecekleri tez alanlarını ana başlıklar halinde
ilan edebilirler. Danışman atanmasına ilişkin önerinin uygun görülmemesi halinde enstitü, ilgili
EABD başkanlığından yeniden öneri ister.

(2) Üniversitede kadrolu aynı ya da yakın uzmanlık alanına sahip olan öğretim üyeleri,
tez danışmanı olarak atanabilir ve lisansüstü ders verebilirler. Üniversitemizde görevli doktoralı
öğretim görevlileri sadece tezsiz yüksek lisans programlarında ders verebilirler ve danışman
olarak atanabilirler.

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

(4) Herhangi bir sebeple danışmansız kalan veya danışman değişikliği gerektiren du-
rumlarda, öğrenciye ilk defa danışman tayini için takip edilen süreç uygulanarak en geç 1 ay
içinde yeni bir danışman belirlenir.

(5) Bir öğrencinin danışmanı, danışmanın ve/veya öğrencinin isteği ve EABD başkan-
lığının yeni bir danışman önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

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

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

Kayıt dondurma
MADDE 16 – (1) Enstitü yönetim kurulu, lisansüstü programlarına hastalık, doğum,

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

(2) Birinci fıkradaki özürlerden, hastalık ve doğum için alınacak bir rapor ile doğal
afetler ve benzeri durumlarda ise yöre mülki idari amirinin gerekçeli resmi yazısı ile belgelen-
dirilmesi ve bunların ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi gerekir. Öğrencilerin sağ-
lıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilebilmesi için sağlık raporunun, Üniversite sağlık kurumla-
rından veya resmi/özel yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir.
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Ders açma, ders seçimi, ders ekleme ve bırakma
MADDE 17 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim programları yarıyıl esasına göre dü-

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

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

(3) Lisansüstü eğitim planları yabancı dilde verilen dersleri de içerebilir.
(4) Öğrenciler, akademik takvimde öngörülen süre içerisinde o dönem içerisinde ala-

cakları derslere kaydolurlar. Ders kaydı danışmanın onayı ile geçerlilik kazanır.
(5) Öğrenciler, danışman ve EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu ka-

rarı ile başka bir enstitüde ya da yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarında veril-
mekte olan lisansüstü derslerden de bir programda en fazla iki ders seçebilirler.

(6) Öğrenciler ilgili EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde de-
vam edebilirler.

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

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

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

(2) Ders saydırma yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi ilkelerine bağlı olarak gerçek-
leştirilir. Alt ya da üst programlardan alınan dersler mevcut program dersleri yerine sayılamaz.

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

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

(2) Eşdeğer lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, Üniversite dışındaki yükseköğretim
kurumlarından almış olan öğrencilere de ilgili EABD başkanlığının kararı ile bilimsel hazırlık
programı uygulanabilir. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık
derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında; devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sa-
yılma koşulları ve diğer hususlarda öğrencinin ders aldığı ilgili lisans/lisansüstü programa iliş-
kin mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir akademik takvim yılıdır.
Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Öğrenci bu Yönetmelikteki şartları sağladığı tak-
dirde bilimsel hazırlık programını bir yarıyılda da bitirebilir. Programda geçirilen süre, lisans-
üstü program sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler lisansüstü
programda alınması gereken derslerin yerine geçemez.
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(5) EABD başkanlığı tarafından bilimsel hazırlık programı için lisans derslerinden,
doktora için lisans ve/veya lisansüstü derslerden oluşan bir öğretim planı hazırlanır. Bu plan
bilim dalları itibariyle seçenekli olabilir. EABD başkanlığı adayların lisans ve/veya yüksek li-
sans programlarının yapısını ve öğrencilerin başarı düzeylerini göz önüne alarak bu öğretim
planı içerisinden alacakları dersleri belirler. Bilimsel hazırlık programında bir öğrenciye iki
yarıyılda en fazla 24 kredilik ders verilebilir. Bu dersler haftalık ders programlarında birbirle-
riyle çakışmayacak şekilde belirlenir ve ön şart uygulanmaz. Aynı EABD’de daha önce bilimsel
hazırlık programı almış ve başarılı olmuş bir öğrenciye ikinci kez bilimsel hazırlık programı
uygulanmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin tüm derslerden en az (CC) notu almaları
gerekir. EABD tarafından öğrencinin notları enstitüye bildirilir ve bu başarıyı sağlayamayan
öğrencilerin enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

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

(2) Öğrencilerin final ve bütünleme sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine,
uygulama ve laboratuvar çalışmalarının %80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devamsız öğ-
rencilerin durumu final sınavlarından önce ilgili öğretim üyesi tarafından ilan edilir.

(3) Lisansüstü dersler için akademik takvime göre her ders için en az bir final sınavı ve
bütünlemesi olmak üzere dönem içerisinde öğretim üyesi gerekli gördüğü takdirde ara
sınav(lar), ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar ve klinik çalışmalar ve benzeri uygulamalar
yaptırılabilir. Bu sınav ve uygulamaların başarı notuna etkisi öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Bir dersin final/bütünleme sınavından sonra öğrenciye, ders sorumlusu öğretim elemanı tara-
fından aşağıdaki tabloya göre harf notu verilir. Puanlar, harf notları ve katsayılar aşağıda gös-
terilmiştir.

Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 AA 4,0
85-89 BA 3,5
75-84 BB 3,0
70-74 CB 2,5
60-69 CC 2,0
55-59 DC 1,5
50-54 DD 1,0
40-49 FD 0,5
0-39 FF 0,0
- F 0,0
F: Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
M: Muaf
(4) Bir dersten başarılı olmak için yüksek lisansta en az CB ve doktorada en az BB

alınması gerekir. Ancak öğrencinin, ders yükümlülüğünü tamamladığında genel ağırlıklı not
ortalaması yüksek lisansta en az 2,50 ve doktorada en az 3,00 olduğu takdirde, yüksek lisansta
(CC) ve doktorada (CB) notları şartlı geçer notlardır.
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(5) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının yüksek
lisansta en az 2,50 ve doktorada en az 3,00 olması gerekir. Öğrenciler başarılı oldukları bir
dersi not yükseltmek için azami ders alma süresi içerisinde tekrar alabilirler. Bu durumda alınan
son not geçerli olur.

(6) Bütünleştirilmiş doktora öğrencilerinin genel ağırlıklı not ortalamasının ilk yarıyılda
1,50, diğer yarıyıllarda 2,00’nin altına düşmesi halinde, öğrenci ilgili enstitü tarafından tezli
yüksek lisans programına aktarılır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

masyonuna girilir, not listesi, her türlü sınav ve benzeri evrakı ile birlikte enstitü müdürlüğüne
teslim edilir.
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(2) Öğrenciler, sınav notunun otomasyon sistemine giriliş tarihinden itibaren beş iş
günü içinde enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınav notunun maddi hata yönünden
yeniden incelenmesini isteyebilirler. İtiraz, müdür veya bir müdür yardımcısının başkanlığında,
ilgili öğretim üyesinin de yer aldığı üç kişilik bir komisyon tarafından incelenir. Komisyonun
tespit ettiği maddi hata enstitü yönetim kurulu kararı ile düzeltilir. Verilen karar, başvuru tari-
hinden itibaren en geç bir hafta içinde öğrenciye bildirilir.

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

binde bulunmak.
c) Lisansüstü programlarda belirtilen şartları sağlayamamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

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

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

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

gerekir.
b) Adayların başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak ko-

şuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar
fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES koşulu aranmaz.

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

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

(4) Yazılı bilim sınavı veya sanat-kültür sınavı, EABD başkanlığının önerisi doğrultu-
sunda enstitü yönetim kurulunca belirlenecek, üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından
yapılır. Jüri sınav evrak ve sonuçlarını en geç iki gün içerisinde ilgili enstitüye iletmek zorun-
dadır.

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

Ders yükü
MADDE 26 – (1) Bu program toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en

az dokuz adet ders, bir seminer, uzmanlık alan dersi, yüksek lisans tezi, sanat içerikli program-
larda uygulama çalışmasından (sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri) ve diğer faali-
yetleri ile birlikte toplamda en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda en
fazla 15 kredilik ders alabilir.

(2) Öğrencinin alacağı dersler, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun kararı ile Üniversitedeki farklı programlarda veya Üniversite dışındaki yükseköğ-
retim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak, farklı programlar ile diğer
yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin toplam kredi değeri zorunlu dersler hariç
dokuzu aşamaz.
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(3) Tezli yüksek lisans programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Uzmanlık alanı dersi, seminer, tez çalışması ve uygulama çalışması kredisiz olup,
Başarılı (G) veya Başarısız (K) olarak değerlendirilir.

(5) Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin li-
sansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

Süre
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü ba-
şarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında
başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tez proje önerisi kabul edilen öğrenci en erken bir akademik takvim tam yarıyılı
geçtikten sonra tez savunma sınavına girebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programını dört yarıyılda tamamlayamayan öğrenciler beşinci
yarıyıldan itibaren katkı payı ödemekle yükümlüdürler.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 28 – (1) Derslerini ve seminerini tamamlamış olan öğrenci, danışmanıyla bir-

likte belirlediği tez proje önerisini en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar danışman, kendisi hariç
iki öğretim üyesinin olumlu görüşüyle enstitüye sunar ve tez projesi enstitü yönetim kurulunun
onayı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği, danışmanın, kendisi hariç iki öğretim üyesinin olumlu gö-
rüşüyle teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlanması aşağıdaki şekildedir:
a) Öğrenciler; yüksek lisans tezlerini, ilgili enstitülerce hazırlanan yazım kurallarına

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

b) Öğrencinin en az bir adet bildirisinin, bir ulusal ya da uluslararası konferans, kongre
veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş olması, bir adet bilimsel makalesinin
kabul almış/yayımlanmış olması, en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından
birini/birkaçını yerine getirmesi, yüksek lisans tez savunma jürisinin kurulması için ön şart
olarak aranır.

c) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu ve tezi enstitüye
teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine
gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar ve-
rilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

ç) Tez jürisi, danışmanın da görüşü alınarak EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun kararı ile atanan, biri öğrencinin danışmanı, biri aynı EABD, biri de Üniversite
dışındaki bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, üç asıl ve biri EABD, diğeri ise Üni-
versite dışındaki bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek
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üye olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Tez jürisi önerisinin uygun olmaması halinde,
EABD başkanlığının yeniden görüşü alınır. Atanmış olması halinde ikinci danışman jüri üyesi
olamaz. İlgili EABD’de yeterli öğretim üyesi olmaması halinde yakın bir EABD’den görev-
lendirme yapılabilir. Jüriye mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye, durumunu sınavdan
önce ilgili enstitüye bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan üyenin yerine yedek jüri
üyeleri ile sınav yürütülür.

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

e) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

f) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği
kesilir.

g) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-
pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

ğ) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin talebi doğ-
rultusunda, ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

h) Sanat içerikli tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler tez çalışmalarının
kabul edilmesi sonrasında, aynı jüri tarafından, aynı gün veya takip eden en geç 5 gün içinde
EABD başkanlığınca ayrıntıları belirlenen uygulama sınavına alınırlar. Uygulama sınavı so-
nunda jüri salt çoğunlukla Başarılı (G) veya Başarısız (K) kararı verir. Uygulama sınavında
başarısız bulunan öğrenci en geç 3 ay içinde gereğini yaparak ikinci bir sınav için başvuruda
bulunur. Uygulama sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

ı) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretini
gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması ha-
linde -azami süreler içerisinde ise- enstitü yönetim kurulu tarafından yeniden sınav hakkı verilir.
Aksi durumda ise Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 30 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve
tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve
diploma eki verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanmış adı bu-
lunur. Mezuniyet tarihi, anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan
ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin
kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e
gönderilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

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

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

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

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

yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir. Ancak bu hususun ilanda açıkça
belirtilmesi gerekir.

Ders yükü
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Ders sayısı enstitü ku-
rulu onayı ile artırılabilir. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi
dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dö-
nem projesi dersi kredisiz olup Başarılı (G) veya Başarısız (K) olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
(5) Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin tezsiz

yüksek lisans eğitimi sırasında verilmesi zorunludur.
(6) Bir öğretim elemanı bir yarıyılda en fazla 6 kredi ders verebilir.
Süre
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve dönem projesi
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine
sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Öğrenciler, dönem projesi dersini alacağı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve ya-
rıyıl sonunda tez yazım kurullarına uygun biçimde yazmak, ilgili EABD başkanlığı tarafından
kurulan, danışmanı dâhil üç asil ve bir yedek jüri üyesinden oluşan bir oturumda sunmak ve
yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(3) Dönem projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrenciye -azami süre içerisinde
olmak koşuluyla- düzeltme süresi verilir. Bu sürenin sonunda da başarısız olan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.
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Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 36 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat

dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılabilir.

Diğer hükümler
MADDE 37 – (1) Bu bölümde düzenlenmeyen konularda tezli yüksek lisans progra-

mının ilgili hükümleri uygulanır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamış olan öğrenci, aynı EABD’de tezli yük-

sek lisans programına giriş sınavında başarılı olduğu takdirde, tez aşamasından itibaren başla-
tılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden derslerinin tamamından başarılı
olanlar, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen kontenjan
dâhilinde tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Başvuruda bulunan öğrenciler,
ALES puanının %50’si ve tezsiz yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının %50’sinin top-
lamı esas alınarak sıralanır. Tezli yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tezsiz yüksek
lisans programında aldıkları dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans prog-
ramındaki derslerin yerine sayılabilir ve öğrenci tez aşamasından itibaren başlatılabilir. Tezsiz
yüksek lisans programında geçen süreler tezli yüksek lisans programındaki süreye dâhil edilir.

(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları, ilgili mevzuat hükümleri ile bu
Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans programına ilişkin hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(5) Öğrenci ilgili program için belirlenen öğrenim ücretinin tamamını ödemeden ve di-
ğer şartları yerine getirmeden mezun edilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız bilimsel araştırma

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

Kapsam
MADDE 39 – (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak olan tezin, bilime yenilik

getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama ni-
teliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Öğrenci kabulü
MADDE 40 – (1) Doktora programlarına başvuru şartları şunlardır:
a) Adayların tezli yüksek lisans derecesine, bütünleştirilmiş doktora için lisans derece-

sine, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli eğitim yapan tıp, diş hekimliği, veteriner ve
eczacılık fakülteleri diplomasına ve fen fakültesi mezunlarının lisans veya yüksek lisans dere-
cesine veya ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık
yetkisine sahip olmaları ve ilânda yazılı süre içinde ilgili enstitüye başvurmaları gerekir.
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b) Adayların; ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almış ol-
ması gerekir. Bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adaylar için gerekli ALES puanı
en az 80’dir. Öngörülen ALES puanları Senato tarafından artırılabilir. Ancak güzel sanatlar fa-
külteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES koşulu aranmaz.

c) Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara vererek dok-
tora programına başvuran adaylarda yeniden ALES şartı aranmaz.

ç) Bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adayların kabul edilebilmesi için lisans
mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 3,50 veya YÖK’ün not dönüşüm tablosundaki yüz-
lük sistemdeki karşılığı olması gerekir.

d) Doktora programına öğrenci kabulünde, aday anadili dışında İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden
merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası
bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmalıdır. Bu puanların girilecek programların
özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Doktora bilim alanı bir yabancı
dil eğitimi ya da edebiyatı olan adaylar yabancı dil sınavına başka bir dilden girerler.

(2) Doktora programına başvuran adaylardan % 50’den az olmamak koşuluyla ALES
puanının, yüksek lisans, bütünleştirilmiş doktora için lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalama-
sının ve yazılı bilim sınavı notunun veya sanat içerikli programlarda sanat-kültür sınavı notunun
hangi oranda toplam nota etkili olacağı ve adayın kabulü için gerekli en düşük başarı notu Se-
nato tarafından belirlenir.

(3) EABD başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi ve Senato
kararı ile asgari ALES puanı ve asgari başarı notu artırılabilir.

(4) Hazırlık sınıfları hariç, en az 10 yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakül-
teleri mezunları için yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması yerine, lisans mezuniyet
ağırlıklı not ortalaması dikkate alınır. Aynı şekilde eczacılık ve fen fakülteleri mezunlarından
yüksek lisans yapmamış olanlarda ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre laboratuvar dalında
kazanılan uzmanlık notu yerine lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması esas alınır.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği
ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, diğer fakültelerden mezun olanların
ise yüksek lisans diplomasına ve ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak
koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Tıp fakültesi
mezunları için 50 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek temel tıp puanı, diş
hekimliği fakültesi mezunları için ise 50 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek
DUS puanı ALES yerine geçer. Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir
yarıyıl ara vererek temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuran adaylarda yeniden ALES
şartı aranmaz.

(6) Temel tıp puanı, TUS Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart
puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak top-
lanması ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel
tıp puanı, DUS puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not
ortalaması ve yazılı bilim sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hu-
suslar Senato tarafından belirlenir.

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, aday, anadili dışında
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça
dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış
olmalıdır. Bu asgari puanların yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Temel tıp puanının,
DUS puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değer-
lendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir.
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(8) Başarı notu hesaplamasında eşit toplam not sahibi olanlar arasında önceliğin belir-
lenmesinde, tercih sırasıyla; lisans veya yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması ve
ALES puanı dikkate alınır.

Ders yükü
MADDE 41 – (1) Doktora programı, 60 AKTS krediden az olmamak koşuluyla en az

dokuz adet ders, bütünleştirilmiş doktora programı için ise toplam 45 krediden az olmamak
koşuluyla en az 15 adet ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez ça-
lışması ve sanat içerikli programlarda uygulama çalışmasından (sergi, proje, resital, konser,
temsil ve benzeri) oluşur.

(2) Öğrencinin alacağı dersler, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun kararı ile Üniversitedeki farklı programlarda veya Üniversite dışındaki yükseköğ-
retim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak, farklı programlar ile diğer
yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin toplam kredi değeri zorunlu dersler hariç do-
kuzu; lisans derecesiyle kabul edilen doktora öğrencileri için ise on ikiyi aşamaz.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Doktora programı, dersler, seminer, uzmanlık alan dersi, diğer faaliyetler ve doktora
tezi için en az 240 AKTS kredisinden, bütünleştirilmiş doktora programı ise toplam 300 AKTS
kredisinden oluşur.

(5) Araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin doktora eğitimi sırasında
verilmesi zorunludur.

Süre
MADDE 42 – (1) Doktora programlarının süresi aşağıdaki şekildedir:
a) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on dört yarıyıldır.

b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-
tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Kayıtlı olduğu
anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı bulunmaması durumunda programla ilişkisi so-
na erdirilir.

(4) Doktora programını sekiz yarıyılda tamamlayamayan öğrenciler dokuzuncu yarı-
yıldan itibaren katkı payı ödemekle yükümlüdürler.
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Doktora yeterlik sınavı
MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavları ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Öğrenci derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra, temel konular ve

doktora alanı ile ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının belirlenmesi amacıyla en
geç beşinci yarıyılda, bütünleştirilmiş doktora programında ise en geç yedinci yarıyılda bir ye-
terlik sınavına tabi tutulur.

b) Sınav yılda iki defa olmak üzere, her yıl Nisan-Mayıs ve Ekim-Kasım ayları içinde
yapılır. Bu iki sınav dönemi dışında yeterlik sınavı yapılmaz.

c) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu
dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asıl, biri EABD, diğeri Üniversite dışındaki bir yük-
seköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Jüriye ma-
zereti nedeniyle katılamayacak olan üye durumu sınavdan önce ilgili enstitüye bildirir. Mazereti
nedeniyle sınava katılamayan üyenin yerine yedek jüri üyeleri ile sınav yürütülür. Danışmanın
oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı ol-
maması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

ç) Doktora yeterlik sınavı önce yazılı sonra sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır.
Sözlü sınav süresi 45 dakikadan az, 90 dakikadan fazla olamaz. Jüri, sözlü sınavın dinleyicilere
açık olmasını sağlar. Öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna dair sınav sonucu EABD
başkanınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

d) Yazılı ve sözlü sınav notlarının en az 75 olması gerekir, başarı notu her iki sınavın
ortalaması alınarak hesaplanır. Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Bir son-
raki yarıyılda yazılı sınava tekrar girer. Bu defa da başarılı olamadığı ya da yazılı sınavda başarılı
olsa bile sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

e) Yazılı sınavın ilk girişinde başarılı olan öğrenci, sözlü sınavda başarılı olamadığı tak-
dirde, bir sonraki yarıyılda tekrar yazılı ve sözlü sınava girer. Bu sınavlarda da başarılı olama-
ması halinde ise öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

f) Bütünleştirilmiş doktora programı öğrencilerinden, doktora yeterlik sınavının iki hak-
kını da kullanan ve başarısız olanlar, diledikleri takdirde EABD başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisansa geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili EABD baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluş-
turulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka
EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci
tez danışmanı dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, EABD başkanlığının
gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 45 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
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(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık
ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Tez izleme komitesi ara ra-
poru tez önerisinin kabul edildiği dönemi takip eden dönemden itibaren verilmeye başlanır.
Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda
o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite
tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 46 – (1) Doktora tezinin sonuçlanması aşağıdaki şekildedir:
a) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitülerce hazır-

lanan ve Senatoca onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır. Danışman ve EABD başkanlığının uygun görmesi halinde
ve enstitü kurulunun onayı ile doktora semineri ve tezi 40 ıncı maddede belirtilen dillerden bi-
rinde olmak üzere, yabancı dilde de yazılabilir.

b) Öğrencinin en az bir adet ulusal ya da uluslararası indekslerce taranan hakemli bir
dergide bilimsel makalesinin kabul almış/yayımlanmış olması, uluslararası kongrede sözlü bil-
diri sunmuş olması ve özetinin basılmış olması, en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış ol-
ması şartlarından birini yerine getirmesi, doktora tez savunma jürisinin kurulması için ön şart
olarak aranır.

c) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte ilgili enstitü kurullarının belirlediği oranın üzerinde benzerlik bulun-
madığını gösteren intihal yazılım programı raporunu ve tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz
konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki veri-
lerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü
yönetim kuruluna gönderilir. Bu durumda öğrenci tez savunmasına alınmaz. Durum danışmana
bildirilir ve düzeltme istenilir.

ç) Doktora tez jürisi danışmanın görüşü de alınarak EABD başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanır. Önerinin uygun olmaması halinde yeniden EABD
başkanlığından görüş alınır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üye-
leri ve ikisi Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere 5 asıl ve 2 yedek
üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususuna ilgili enstitünün yönetim kurulu
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karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ay-
rıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüriye mazereti nedeniyle ka-
tılamayacak olan üye, durumu sınavdan önce ilgili enstitüye bildirir. Mazereti nedeniyle sınava
katılamayan üyenin yerine yedek jüri üyeleri ile sınav yürütülür.

d) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç 30 gün içinde
enstitü tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri üyeleri tez sına-
vına kişisel raporlarını da hazırlayarak katılırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Sınav süresi 45 dakikadan az,
90 dakikadan fazla olamaz.

e) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını
izleyen 3 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Ret oyu veren üye, bunun gerekçesini tuta-
nakta belirtir. Tezi reddedilen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

f) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin
Üniversiteyle ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı
olamayanlar için talepleri durumunda 29 uncu maddeye göre tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

g) Sanat içerikli doktora programları öğrencileri tez çalışmalarının kabul edilmesi son-
rasında, aynı jüri tarafından, aynı gün veya takip eden en geç beş gün içinde EABD başkanlı-
ğınca ayrıntıları belirlenen uygulama sınavına alınırlar. Uygulama sınavı sonunda jüri salt ço-
ğunlukla Başarılı (G) veya Başarısız (K) kararı verir. Uygulama sınavında başarısız bulunan
öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak ikinci bir sınav için başvuruda bulunur. Uygulama
sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması
MADDE 47 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması ve dip-
loma eki almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla
bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 48 – (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.
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(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili
Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-
ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek
lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-
lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken refe-
rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası stan-
dart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-
rilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-
bilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile
yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin ana-
bilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
en az 3,00 (BB) genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Sayfa : 114                             RESMÎ GAZETE                                   3 Ekim 2016 – Sayı : 29846



(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 51 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak kendi üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve
öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların ko-
nusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Da-
nışman 14 üncü maddeye göre atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez
danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programla-
rında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla ta-
mamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite
kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 52 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin en az bir adet bildirisinin, bir ulusal ya da uluslararası konferans, kongre
veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş olması, bir adet hakemli dergide bi-
limsel makalesinin kabul almış/yayımlanmış olması, en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış
olması şartlarından birini/birkaçını yerine getirmesi, sanatta yeterlik jürisinin kurulması için
ön şart olarak aranır.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu
dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı
olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması du-
rumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer
alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik
çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri
yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde
yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul
edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik progra-
mına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik ça-
lışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygula-
malı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 54 – (1) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğ-

rencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar
verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK
tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli
ek başarı koşulları enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenebilir.
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Diğer hükümler
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ve YÖK, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
(2) YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar Rektörlüğün bulun-

duğu il dışında sürdürülemez.
(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(4) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık

eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

(5) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esas-
lar, Senato tarafından belirlenir.

(6) Jüri oluşturulması ve danışmanlıklarda; öğrenci ile jüri üyeleri ya da danışmanı ara-
sında yahut jüri üyelerinin birbirleri arasında usul, füru, eş, akrabalık, husumet ve menfaat iliş-
kisi gibi kanaati etkileyecek bir durumun bulunmaması esastır.

(7) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine
enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(8) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(9) Üniversite, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi
için gerekli ek başarı koşulları belirleyebilir.

(10) İhtilaflı durumlarda ilgili enstitü yönetim kurulu yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 56 – (1) 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
(2) Bu Yönetmelikte yer alan azami program süreleri, 20/4/2016 tarihinden önce li-

sansüstü programlara kayıt olan öğrenciler için 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren iş-
lemeye başlar.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıtlı olan öğrenciler hakkında 55 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

(4) 26 ncı ve 41 inci maddelerde belirtilen en az dokuz ders almaya ilişkin hüküm 2016-
2017 öğretim yılından itibaren lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler hakkında uy-
gulanır.

(5) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı öğrencilerin bu Yö-
netmelik hükümlerine intibakı hususunda oluşacak tereddütleri gidermeye ve gerekli kararları
almaya Senato yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE

İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2016/39)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hay-

vancılık işletmelerinin kurulması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt
içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, sermayenin ülke
içerisinde kalmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sis-

temine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, bireysel
veya bir arada yapacakları, 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk
damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme ku-
rulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve bu
işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsar.

(2) Hibe desteği Bakanlıkça belirlenecek olan illerde 2016-2018 yılları arasında uygu-
lanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve

27/6/2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Damızlık
Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ç) Damızlık dişi buzağı: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en fazla 6 aylık dişi buza-

ğıyı,
d) Damızlık gebe düve: Damızlık belgesine sahip Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı

en az 3 aylık gebe hayvanı,
e) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
f) Hakediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak il proje ve değerlendirme

komisyonu tarafından onaylanan ve genel müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,
g) Hakediş raporu: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak ra-

poru,
ğ) Hibe başvuru formu: Hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcıların başvuru

esnasında dolduracakları formu,
h) Hibeye esas proje tutarı: Proje uygulama rehberinde belirtilen kriterleri sağlayan

hibe desteği verilebilecek giderlerin KDV hariç toplamını,
ı) Hibe desteği: Karar kapsamındaki Bakanlıkça belirlenecek olan illerde ahır inşaatı,

damızlık amaçlı dişi buzağı alımı ve makine alet ve ekipman alımları ile ilgili olarak yatırım-
cılara Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar ve bu Tebliğ hükümleri
çerçevesinde geri ödeme beklemeksizin verilen mali katkıyı,

i) Hibe tutarı: Hibeye esas proje tutarının; inşaat yatırımı, hayvan alımı ile makine alet
ve ekipman alımı için yapılacak yatırımların %50 nakdi tutarını,
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j) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
k) İlçe müdürlüğü: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
l) İl proje değerlendirme komisyonu (İPDK): Vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, ta-

rım ve hayvancılık müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve
arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube
müdürlerinden (asıl müdürler olmadığında yerine vekalet eden kişi) valilik oluru ile oluşan ko-
misyonu,

m) İl proje yürütme birimi (İPYB): Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan
sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma
ve örgütlenme, koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik
müdürlüğü, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya il gıda, tarım ve hayvancılık müdür-
lüğünde görev yapan konu uzmanı (inşaat, elektrik, makine mühendisi/teknikerleri) teknik ele-
man veya veteriner hekimin katılımıyla en az beş kişiden oluşan birimi,

n) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği veya açık
sistem tesis durumundaki yerleri,

o) Karar: 27/6/2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Kararı,

ö) Merkez proje değerlendirme komisyonu (MPDK): Bakan oluru ile genel müdür yar-
dımcısı başkanlığında daire başkanları ve konu uzmanı teknik elemanlardan oluşan en az 5 ki-
şilik komisyonu,

p) Ön proje: Yapılacak yatırımı kısaca tanıtan ve kurulacak işletmenin ihtiyaçlarını ta-
nımlayan iş ve termin planlarının yanında yerleşimi gösteren projeyi,

r) Sağlık sertifikası: Bakanlıkça belirlenmiş hastalıkları taşımayan, programlı aşıları
yapılmış hayvanlara sahip işletmeler veya hastalıktan ari işletmelere verilen sertifikayı,

s) Termin planı: Başvuru sahibinin proje faaliyetlerinin takvim yılı içindeki tahmini
gerçekleşme aylarının gösterildiği proje faaliyet tablosunu,

ş) TÜRKVET: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır
Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan
ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı
veri tabanını,

t) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik
detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimlerince
tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayınlanacak olan rehberi,

u) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu
kabul edilerek yatırımı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,

ü) Yatırım projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araş-
tırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereç-
leriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren
projeyi,

v) Yerel fiyat tespit komisyonu: Desteklenecek makinelerin birim fiyatının tespiti ama-
cıyla il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il mü-
dürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan komisyonu,

y) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah
amaçlı birlikleri,

z) Yer tespiti: Başvuru sahibinin inşaat yapacağı alanın il proje yürütme birimi ve kadastro
müdürlüğünden/il müdürlüğünden görevlendirilmiş teknik elemanla (harita mühendisi/tekni-
kerleri) birlikte tapu kaydında belirtilmiş olan alanın ada, pafta ve parsel bilgileri doğrultusunda
tespitini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Birimleri ve Görevleri

Uygulama birimleri
MADDE 5 – (1) İl müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesinin idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla

uyumlu bir şekilde yürütülmesi ile Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak
tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu
sağlar.

b) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından uygun görülen uygulama projelerini
teknik gereklilikler bakımından inceler ve onaylar.

c) Onaylanan projeleri ve hakedişleri Genel Müdürlüğe gönderir.
(2) İl proje yürütme birimi ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, balıkçılık

ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile ko-
ordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri/ veteriner he-
kimler ile çevre ve şehircilik il müdürlüğü, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri veya il
gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinde görevli inşaat, elektrik, makine mühendisi/tekni-
kerlerinin katılımı ile en az beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Asıl üye olmadığı zaman yerine
yedek üye görev alır.

b) Yatırımın gerçekleştirileceği yerin aplikasyonunun yapılması amacıyla il kadastro
müdürlüğü veya il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden bir teknik eleman ve inşaat
hakedişlerinin düzenlenmesi amacıyla il çevre ve şehircilik müdürlüğü, büyükşehir belediye-
lerinden, il özel idarelerinden veya il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden bir teknik
eleman bu birim içerisinde görevlendirilir.

c) Başvuruların; Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberine göre iş ve işlemlerin incele-
mesini yaparak hazırladığı raporu il proje değerlendirme komisyonuna gönderir.

ç) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve
destekleri hakkında bilgilendirir.

d) Yatırımların uygulamasını kontrol eder, izler ve değerlendirir.
(3) İl proje değerlendirme komisyonu ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü,

hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, balıkçılık ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendir-
me, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden
oluşur. Her üyenin birer yedeği belirlenir. Asıl üyelerin olmadığı zaman yerine yedek üye görev
alır. Vali yardımcısının izinde veya başka bir görevde olması durumunda komisyona vali yar-
dımcısının yerine vekalet eden vali yardımcısı başkanlık eder. Komisyon üye çoğunluğuyla
toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde
karar alınır.

b) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan
raporları uygulama rehberindeki kriterlere göre inceleyerek değerlendirir. Yatırıma uygun bu-
lunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlar ve Genel Müdürlüğe gönderir.

c) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik
desteği sağlar.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonu ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Bakan oluru ile genel müdür yardımcısı başkanlığında daire başkanları ve konu uz-

manı teknik elemanlardan olmak üzere en az 5 kişiden oluşur.
b) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin kontrolüne, idari, ma-

li, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.
c) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak illerden gelen onaylı listeleri inceler. Onay-

lı listeleri illerin hayvan varlığı, arazi büyüklüğü, yem bitkileri ekiliş alanları, başvuran yatı-
rımcıların mesleki tecrübeleri, il birliklerinin üye sayıları ve bütçe imkânlarına göre değerlen-
direrek desteğe hak kazanan yatırımcıları belirler ve ilgili il müdürlüklerine iletilmesini sağlar.
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ç) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak Genel Müdürlük onayı sonrasında illere
gönderilmesini, ilgili personele eğitim verilmesini, il ve bölgede Kararın öngördüğü tanıtımların
yapılmasını sağlar.

d) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst limitlerini belirler.
e) İl müdürlüklerinde oluşacak sorunların çözümünde etkin rol alır.
f) Komisyon gündem oluşması durumunda ilgili dairenin teklifi üzerine üye salt ço-

ğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının
oyu yönünde karar alınır.

(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonu ve il
proje yürütme biriminin görev süreleri projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam
eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları

Desteklemeden yararlanacaklar
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde;
a) Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine alet ve ekipman alı-

mı olarak belirlenen projelerin üçü ile birlikte başvuran yatırımcılar,
b) Rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde Karar kapsamındaki yatırım ko-

nularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvuran yatırımcılar,
c) Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı

aktif sığır işletmesi olan gerçek veya tüzel kişilerden bireysel veya bir arada yatırım yapacak
yatırımcılar,

yararlandırılır.
Başvuru yeri, istenecek belgeler ve zamanı
MADDE 7 – (1) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar her yıl Bakanlıkça

belirlenen ve internet sayfasında duyurulan süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlü-
ğüne müracaat eder.

(2) Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.
(3) İstenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından uygulama rehberinde belirtilir.
(4) Aynı konudaki yatırımlarda aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz indirimi ve hibe desteği ni-

teliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcıların Karar kapsamındaki başvuruları değerlen-
dirilmez.

b) Başvuru sahibi, aynı yatırım konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, ya-
rarlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tas-
dikli taahhütname verir.

Yatırım konuları ve hibe oranları
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kurulacak işletmelere aşağıda belirtilen oran-

larda hibe desteği uygulanır:
a) Yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat

yatırımına, gerçekleşme tutarının % 50’si.
b) Damızlık dişi buzağı alımına, alım tutarının % 50’si.
c) Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı alımına, alım tutarının % 50’si.
Yatırım konuları hakkında genel esaslar
MADDE 9 – (1) Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişiler hibe desteğinden bir kez

yararlandırılır.
(2) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırı, bütçe imkânları dikkate alı-

narak Bakanlık merkez proje değerlendirme komisyonu (MPDK) tarafından belirlenir, internet
sayfasında duyurulur ve il müdürlüklerine bildirilir.

(3) Onaylanan yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî veya nakdi katkı olarak ya-
tırımcı tarafından karşılanır.
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(4) Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde
belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır.

(5) Yatırımcılar, kredi veya vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
(6) Karar kapsamında belirlenen yatırımların destekleneceği iller her yıl Bakanlıkça

belirlenir.
(7) Uygulama rehberi Genel Müdürlükçe hazırlanır ve yayımlanır.
(8) Kapasite artırımı/rehabilitasyon projesi inşaat, hayvan alımı ile makine ve alet-ekip-

man alımı konularından en az birini kapsar.
(9) İnşaat yatırımları için;
a) Yatırımcı, proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili

mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat izni ve yapı
kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili
birimlerden olumlu görüş ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu madde kapsamı
dışında tutulur.

b) Yapılacak ahırlar, yatırım yapılacak ilin koşullarına göre açık veya yarı açık sistem
olacaktır.

c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun ahır, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru
inşaatlarını kapsar.

ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, çatı aktarımı, arazi düzeltme
ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

d) Tadilat projeleri kapasite artırımına konu ahırın taşıyıcı unsurlarını etkileyen veya
brüt inşaat alanını değiştiren işlemler, pencere alanlarının genişletilmesi, kapıya dönüştürül-
mesi, çatı yüksekliğinin artırılması, pencere ve kapılar gibi unsurların yerlerinin veya ölçüle-
rinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne etki eden unsurların birlikte olmak kaydıyla hibe
konularına uygun kapasiteye ulaşılmasını sağlayan işlemleri kapsar.

e) İnşaatlar için yapılacak hibe desteği ödemesinde Bakanlıkça projenin onaylandığı
yıldaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyat-
lar” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılacaktır.

(10) Satın alınacak damızlık dişi buzağılar için;
a) Uygulama rehberinde yer alan ve Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık şart-

larını taşıması gerekir.
b) Satışın yapıldığı il/ilçe müdürlüğünce uygunluğu onaylanmış fatura ve müstahsil

makbuzu bulundurulur.
c) Buzağıların seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere il müdürlüğünce görev-

lendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince
uygulama rehberinde yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır.

ç) Hayvanların, en az 3 aylık gebe düve olmadan satılmayacağına dair taahhütname
alınır.

d) Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu bu-
zağılar destekleme kapsamı dışındadır.

e) Desteklemeye esas, dişi buzağıların birim fiyatları merkez proje değerlendirme ko-
misyonunca her yıl belirlenir.

(11) Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı için;
a) Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı yeni, kullanılmamış, TSE veya CE belgeli,

Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip
ve projenin kapasitesine uygun olur. Satın alınacak yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı
için istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

b) Kapasite artırım veya rehabilitasyon projeleri, her iki ekipmanı kapsayacak şekilde
hazırlanabileceği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sa-
dece diğer ünite için başvuru yapılabilir.

c) Makine alet ve ekipmanların birim fiyatı valilik oluru ile belirlenen fiyat tespit ko-
misyonu tarafından belirlenir. Destekleme hakedişi düzenlemesinde komisyon fiyatı esas alınır.

(12) Yatırım tamamlanana kadar oluşabilecek sorunlardan yatırımcı sorumludur.
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Yatırıma başlama ve bitirme süreleri
MADDE 10 – (1) Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre

içinde yatırımını tamamlayan yatırımcılar yararlanır. Yatırım, yer tespit tutanağının düzenlen-
diği tarih itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir. Termin planındaki sürede tamamlana-
mayan yatırımlara, yatırımcının gerekçesi ile yapacağı başvuru üzerine il proje değerlendirme
komisyonunun görüşü ve merkez proje değerlendirme komisyonunun kararıyla ek süre verile-
bilir.

(2) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan
vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz.

Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Yapılan başvurular onbeş gün içinde, il proje yürütme birimince in-

celenir ve rapor olarak il proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İncelenen başvurular
uygulama rehberi ekinde yayımlanacak olan değerlendirme kriterleri ve belirlenmiş olan puan
barajına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır.

(2) İnceleme raporu, onbeş gün içinde il proje değerlendirme komisyonunca değerlen-
dirilir. İl müdürlüğü, yatırıma uygun bulunup il proje değerlendirme komisyonu tarafından
onaylanmış olan başvuruları puanlama sırasını esas alarak listeleyip, Genel Müdürlüğe bir üst
yazı ile gönderir.

(3) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonlarından
gelen onaylı listeleri inceler. Onaylı listeleri illerin hayvan varlığı, arazi büyüklüğü, yem bit-
kileri ekiliş alanları, başvuran yatırımcıların mesleki tecrübeleri, il birliklerinin üye sayıları ve
bütçe imkanları dahilinde asıl ve yedek olarak onaylar. Onaylanan listeler Genel Müdürlükçe
il müdürlüğüne gönderilir.

(4) İl müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asıl listelerde yer alan yatırımcılara, uygu-
lama rehberinde yer alan temel kriterlere göre yatırım projesinin hazırlanması ve onaya sunul-
masını resmi yazı ile rehberde belirtilen kadar süre vererek tebliğ eder.

Yatırımın ve işletmenin denetimi
MADDE 12 – (1) İl müdürlüğü yatırım projesinin süresi içerisinde yapılmasını, yatırım

konusu yapı ve tesisleri müştereken kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.
(2) Yatırımcı 5 yıl süre ile yatırım konusunda faaliyetini sürdüreceğine dair taahhütname

verir.
(3) Yatırımın tamamlanması ve hakedişlerin ödenmesi sonrasında işletmeler beş yıl süre

ile yılda en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince denetlenir. Yapılacak kontrol ve dene-
timler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, il müdürlüğünce belirlenecek süre içe-
risinde yatırımcı tarafından giderilmesinin zorunlu olduğu yazı ile yatırımcıya bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hakedişler

Destekleme hakedişine başvuru ve hakediş belgelerinin hazırlanması
MADDE 13 – (1) Yatırımcı tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne

başvurur.
(2) Hakedişler proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.
(3) Yeni yatırımlarda yatırım tamamlanmadan hakediş düzenlenmez. Ödemeler iki defada

yapılır. Birinci hakediş inşaat yatırımının tamamlanmasının ardından, ikinci hakediş ise hayvan
alımı tamamlandıktan sonra yapılır. Kapasite artırımı/rehabilitasyon yatırımlarında ise hangi
yatırım olursa olsun tüm yatırım kalemleri tamamlandıktan sonra bir defada hakediş yapılır.

(4) İnşaat hakedişlerinde konu uzmanı en az bir teknik elemanın (mühendis/tekniker)
imzası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fi-
yatlar üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen keşif özetlerinin bulunması zorun-
ludur.

(5) Hayvan alımı için düzenlenecek hakedişlerde bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve
bir veteriner hekimin işletmede yapacağı kontrol sonrasında verilecek raporun esas alınması
zorunludur.
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Hakediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar
MADDE 14 – (1) İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre

hazırlanan hakedişler il proje ve değerlendirme komisyonunun onayına sunulur.
(2) Ödemeye uygun bulunan hakedişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal

cetveli düzenlenerek İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanır ve Genel Mü-
dürlüğe gönderilir.

(3) İl müdürlüğü tarafından yatırımcıya ödenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilen
icmaller, Genel Müdürlükçe incelenir, değerlendirilir ve yatırımcıya ödeme yapılmak üzere
bankaya gönderilir.

(4) Projenin tamamlanması sonucu yatırımcıya ödenecek hakediş, yatırımcı tarafından
üçüncü kişilere devredilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler
MADDE 15 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler, Bakanlığın ilgili yıl bütçesine

tahsis edilen ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi altındaki Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Ge-
liştirilmesi Projesi kapsamında Bakanlık bütçesine tefrik edilen sermaye transferleri ödeneğin-
den karşılanır.

(2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Uygulama için Bankaya destekleme tutarının
% 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuru-

luşları ile bunların ortaklıkları yaralanamaz.
(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki (hayvan alımı, ahır inşaatı ya-

pımı veya tadilatı, yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı hibesinden yararlanmış olanlar) faiz
ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılara Karar kapsamında hibe
kullandırılmaz. Hibe kullanacak yatırımcılardan, aynı konuda diğer kamu kurum ve kuruluş-
larınca sağlanan faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu des-
teklerden yararlandıklarının tespiti halinde Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini
kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğde, uygulama rehberinde, genelgelerde ve talimatlarda yer

almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, yürürlükteki mevzuat çerçe-
vesinde kalmak koşulu ile il müdürlükleri yetkilidir.

(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık
alır.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere des-
teklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenlere 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi
hükümleri uygulanır.

(4) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin
yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak he-
saplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınmak üzere ilgili vergi
dairelerine intikal ettirilir. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya bel-
geleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu
tutulurlar.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Sayfa : 124                             RESMÎ GAZETE                                   3 Ekim 2016 – Sayı : 29846



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BALIKÇI GEMİSİNİ AVCILIKTAN ÇIKARANLARA

YAPILACAK DESTEKLEME TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2016/40)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/6/2016 tarihli ve 2016/9028 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile değişik; 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği stok-
ların korunması, av baskısının azaltılması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için on
metre ve üzerindeki balıkçı gemisini kendi isteği ile avcılıktan çıkaran gemi sahiplerine yapı-
lacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 11 inci mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi (BAGİS): Denizlerde su ürünleri avcılığı yapan ba-

lıkçı gemilerinin seyir bilgileri ile avcılık faaliyetleri ve avlanan su ürünlerine ait verilerinin
GSM ve uydu iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesini ve dijital ortamda kayıt altına alınmasını
sağlayan uzaktan takip sistemini,

c) Balıkçı gemisi: Bakanlıkça denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere ruh-
satlandırılmış ve ruhsat tezkeresi halen geçerli bulunan, on metre ve üzerinde boy uzunluğuna
sahip Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı gemileri,

ç) Balıkçı gemisi sahibi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gemi sicil kü-
tüğü kayıtlarında balıkçı gemisinin sahibi olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişileri,

d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
e) Banka şubesi: Banka şube müdürlüklerini,
f) BSGM: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,
g) Boy uzunluğu: Balıkçı gemisinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

gemi sicil kütüğü kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğunu,
ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
h) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri

ve balıkçı gemilerine ilişkin kayıtların tutulduğu, verilerin toplandığı bilgi sistemini,
ı) Yetki belgesi: Bu Tebliğ kapsamında gemiye ait işlemleri yürütmek üzere, gemi

sahibi/sahipleri tarafından yetkilendirilen kişi/kişilere ait noter tasdikli belgeyi,
ifade eder.
Desteklemenin kapsamı

MADDE 4 – (1) Denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından
ruhsatlandırılmış ve ruhsat tezkeresi halen geçerli olan on metre ve üzerinde boy uzunluğuna
sahip ve SUBİS’de kayıtlı gemiler destekleme kapsamındadır.
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(2) Destekleme kapsamına alınacak gemilerin boy uzunluğunun belirlenmesinde
2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yayım tarihinden önce gemiye ait boy uzunluğu
esas alınır. 5/5/2016 tarihinden sonra gemilerde yapılan boy artışı dikkate alınmaz ve destek-
leme kapsamı dışında tutulur.

(3) İç sularda (göl, gölet, akarsu ve benzeri) faaliyet gösteren gemiler, yardımcı gemiler
ile boy uzunluğu on metreden küçük gemiler destekleme kapsamı dışındadır.

(4) Yasa dışı avcılık nedeniyle idari yaptırım uygulanarak ruhsat tezkeresi iptal duru-
munda olan gemiler destekleme kapsamı dışındadır.

(5) Üzerinde herhangi bir ipotek veya üçüncü kişi lehine bir hak olanlar ile ihtilaflı du-
rumda olup adli makamlara intikal etmiş olan gemiler destekleme kapsamı dışındadır.

(6) Destekleme kapsamına alınacak gemi sayısı Bakanlık bütçe imkânlarıyla sınırlıdır.
(7) Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar ancak bir gemisi için müracaat edebilir.
Müracaat
MADDE 5 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, bu Teb-

liğin yayımı tarihinden itibaren 2/12/2016 tarihine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzen-
lendiği İl Müdürlüğüne Ek-1’de yer alan dilekçe ile müracaat eder. Dilekçenin ekinde;

a) Balıkçı gemisinin sicil kayıtlarının bulunduğu liman başkanlığından alınacak, onaylı
gemi kütük kayıt örneği,

b) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsa-
mında gemiye ait işlemleri yürütmek üzere gemi sahibi/sahipleri tarafından yetkilendirilen ki-
şiye ait yetki belgesi,

c) İl Müdürlüğünden alınacak, balıkçı gemisine ait Bakanlık ve Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı kayıtlarını birlikte gösteren SUBİS’den alınan onaylı belge,

bulunur.
(2) İl Müdürlüğünce SUBİS’den, balıkçı gemisine ait Bakanlık ve Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığı gemi kayıt bilgilerini gösteren kayıt bilgisinden iki nüsha çıktı alınır.
Çıktı örneklerindeki gemi ile ilgili bilgilerin doğruluğu, müracaat sahibine imza karşılığı onay-
latılır. Onaylı nüshalardan biri müracaat sahibine teslim edilir, diğeri dilekçeye eklenir.

(3) İl Müdürlüğünce, müracaat tarihi itibarıyla gemi hakkında 4 üncü maddede belirtilen
hususlarda gerekli inceleme yapılır. İnceleme sonucunun uygun olması halinde müracaat işleme
alınır. Uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez.

(4) Uygun bulunarak işleme alınan müracaatlar, İl Müdürlüğünce SUBİS’e kayıt edilir.
Müracaatların değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) İl Müdürlüğünce 2/12/2016 tarihine kadar müracaatları alınarak

SUBİS’e kaydedilenlerin listesi, Bakanlığın resmî internet sitesinde yedi iş günü süresince ilan
edilir. Bu süre içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde müracaat listesi kesinleşir. Listeye
itirazlar bu ilan süresi içerisinde BSGM’ye yapılır. Yapılan itirazlar ilan süresi bitiminden iti-
baren on iş günü içerisinde incelenip sonuçlandırılarak müracaat listesi kesinleştirilir. Kesin-
leşen müracaat listesine daha sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.

(2) Kesinleşen müracaat listesine göre hesaplanan destekleme ödemesi miktarı topla-
mının, bu amaçla ayrılan ödenek miktarından az veya eşit olması halinde müracaat listesindeki
gemilerin tamamı destekleme kapsamına alınabilir.

(3) Kesinleşen müracaat listesine göre hesaplanan destekleme ödemesi miktarı topla-
mının, ayrılan ödenek miktarından fazla olması halinde 46 metre ve üzerindeki gemilere öncelik
tanınır. Destekleme kapsamına alınacak diğer balıkçı gemileri kesinleşen liste içerisinden noter
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huzurunda yapılacak kura ile belirlenir. Kura çekimine öngörülen ödenek miktarına ulaşılıncaya
kadar devam edilir. Ayrıca öngörülen ödenek miktarına denk gelen balıkçı gemisi sayısının ya-
rısı kadar yedek liste aynı kura yöntemi ile belirlenir.

(4) Kura sonucu belirlenen asıl ve yedek gemilere ait liste Bakanlığın resmî internet si-

tesinde yayımlanır. Kesinleşen asıl ve yedek listede yer alan gemilerin sahipleri, gemilerinin

teslim veya devir tarihine kadar olan sürede, BSGM’ye yazılı olarak bildirmek sureti ile des-

tekleme kapsamından çıkabilir. Çıkanların yerine listedeki sırasına göre yedekler dahil edilir.

(5) Kura sonucunda destekleme kapsamına giremeyen balıkçı gemisi sahipleri hiçbir

hak iddia edemez.

(6) BSGM tarafından, gemilerin teslim edilecekleri yerleri ve tarihleri belirten liste Ba-

kanlığın resmî internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca gemi sahiplerine yazı ile bildirilir.

Destekleme kapsamına alınan balıkçı gemilerinde aranacak özellikler, istenen belgeler

ve gemi hakkında yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1) Geminin teslimi sırasında, gemiye ait denize elverişlilik belgesinde

belirtilen araç ve gerecin geminin üzerinde bulundurulması, motor seri numarasının okunur

durumda olması zorunludur.

(2) Gemilerin, BSGM’ce belirlenen takvime göre, gemi sahibi/sahipleri veya yetki bel-

gesinde belirtilen kişi/kişiler tarafından istenilen yerlerde teslim edilmesi zorunludur. Mücbir

sebepler dışında buna uymayanların gemileri destekleme kapsamından çıkarılır ve bu durumda

olanlar daha sonra desteklemeyle ilgili hak talebinde bulunamaz.

(3) Bakanlıkça istenilen yere teslim edilecek gemiler teslim yerine karayoluyla veya

deniz yoluyla intikal ettirilebilir. Karayoluyla intikal ettirilecek gemiler için geminin ruhsat

kod numarasının yazılı olduğu özel yük taşıma belgesi ve irsaliye faturası düzenlettirilir. Deniz

yoluyla intikal ettirilecek gemiler için ise teslim edilecek yer denize elverişlilik belgesinde ya-

zan sefer bölgesini aştığı takdirde liman çıkış belgesi veya yazılı izin belgesi alınır.

(4) Gemi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirilmiş akaryakıt kullanıyor ise ilgili liman

başkanlığı ve vergi dairesinden gemiye ait akaryakıt kullanım defteri kaydı kapattırılarak teslim

esnasında yanında bulundurulur.

(5) Destekleme kapsamında olan ve BAGİS cihazı takılı bulunan gemiler, bu cihazlarını

geminin bağlı bulunduğu il müdürlüğüne teslim ederek bu işleme dair bir teslim tesellüm bel-

gesi alır. Alınan bu belgenin gemi teslimi esnasında ibraz edilmesi zorunludur.

(6) Gemi teslim edilirken aşağıda belirtilen gemiye ait belgeler de teslim edilir:

a) Teslim edilecek gemiye ait en son düzenlenmiş denize elverişlilik belgesi.

b) Geminin balıkçı ruhsat tezkeresi.

c) Tonilato belgesi.

ç) Bağlama kütüğü ruhsatnamesi.

d) Geminin kütük kayıt örneği.

e) Gemi sahibi/sahipleri veya yetki belgesinde belirtilen kişiye ait T.C. kimlik numarası.

(7) Destekleme kapsamına alınan gemilerden bazıları su ürünleri ile ilgili araştırma,

koruma, kontrol ve benzeri amaçlarla kullanılmak üzere kamu kurumlarına, üniversitelere veya

yardım amaçlı olarak başka ülkelere verilebilir. Verilecek olan gemiler, Bakanlık tarafından

belirlenir. Belirlenen gemilerin devir işlemleri, devir masrafları gemiyi alacak kuruma ait olmak
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üzere gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi sahibi ve gemiyi alacak kurum tarafından gerçekleş-

tirilir. Devirin gerçekleşmesini müteakip yedi iş günü içerisinde gemi sahibi/sahipleri/yetki

belgesi sahibi aşağıdaki belgeleri BSGM’ye gönderir:
a) Devir işleminin yapıldığını gösterir belge.
b) Gemiye ait su ürünleri ruhsat tezkeresi.
c) Gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi sahibinin T.C. kimlik numarası, gemi tüzel kişi-

liğe ait ise onaylı vergi levhası sureti.
ç) Destekleme ödemesinin yatırılması istenilen Banka şubesi adı.
(8) Yedinci fıkra hükmü haricinde gemilerin teslimatı; BSGM tarafından il/ilçe müdür-

lüğünce görevlendirilecek iki ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı liman baş-
kanlıklarından görevlendirilecek iki gemi sörvey uzmanının katılacağı en az dört kişiden oluşan
heyet tarafından Ek-2’de yer alan teslim tutanağı ile gerçekleştirilir. İhtiyaç halinde bu heyete
başka kurumlardan temsilci alınabilir. Teslim tutanağı dört nüsha olarak düzenlenir. Gemi
sahibi/sahipleri veya yetki belgesi sahibine de imzalattırılır. Bu nüshalardan biri gemi
sahibi/sahipleri veya yetki belgesi sahibine verilir, bir nüshası İl Müdürlüğü tarafından
BSGM’ye gönderilir, bir nüshası liman başkanlığına verilir, diğeri ise İl Müdürlüğünde muha-
faza edilir.

(9) Gemi sahibi/sahipleri veya yetki belgesi sahibi gemisinin sicilinin bulunduğu liman
başkanlığından geminin sicil terkin işlemini yaptırır. Terkin işleminin gerçekleşmesini müteakip
yedi iş günü içerisinde gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi sahibi aşağıdaki belgeleri BSGM’ye
gönderir:

a) Terkin işleminin yapıldığını gösteren belge.
b) Gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi sahibinin T.C. kimlik numarası, gemi tüzel kişi-

liğe ait ise onaylı vergi levhası sureti.
c) Destekleme ödemesinin yatırılması istenilen Banka şubesi adı.
(10) Teslim edildikten sonra terkini gerçekleşinceye kadar geçen sürede gemide oluşa-

bilecek herhangi bir zarar ve ziyandan Bakanlık sorumlu tutulamaz.
(11) Herhangi bir sebeple terkin işlemi yapılamayan gemiler desteklemeden yararlana-

maz. Terkini gerçekleştirilemeyen bu gemiler sahibi/sahipleri veya yetki belgesi sahiplerine
geminin teslimi esnasında düzenlenen tutanaktaki mevcuda göre tutanak ile teslim edilir.

(12) Destekleme ödemesine hak kazananlar için BSGM tarafından Ek-3’te yer alan hak
ediş icmal belgesi düzenlenir.

Çeşitli hükümler
MADDE 8 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden balıkçı gemileri

teslim veya devir tarihine kadar balıkçılık faaliyetinde bulunabilirler.
(2) Teslim veya devir tarihine kadar yasadışı avcılık nedeniyle idari yaptırım uygula-

narak ruhsat tezkeresi iptal durumuna gelenler ile bu hususta mahkeme süreci devam eden ge-
miler desteklemeden faydalanamazlar.

(3) Desteklemeden yararlanan balıkçı gemisi sahipleri, gemisi ve bu gemiye ait ruhsat
tezkeresi ile ilgili hiçbir hak ve talepte bulunamazlar.

(4) Sahte belge veya gerçeğe aykırı beyan ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden
balıkçı gemisi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırıl-
mazlar.

(5) Desteklemeden faydalanan balıkçı gemileri, terkin veya devir işleminden sonra
SUBİS kayıtlarından çıkarılır.
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(6) 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yapılan tarımsal destekleme
ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra,
temlik ve benzeri işlemler yapılamaz.

Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 9 – (1) Desteklemeler için gerekli nakdi kaynak, 2016/8791 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı gereği, 2017 yılı bütçesinde, hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten
sağlanır ve gerekli paranın aktarılmasına müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.

Yetki ve denetim
MADDE 10 – (1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasında; Tebliğde yer almayan konu-

larda düzenleme yapmaya ve uygulamaya, karşılaşılabilecek problemlerin çözüme kavuştu-
rulmasına, 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı
olmamak şartıyla yetkilidir.

(2) Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen hususlarda ilave bilgi ve/veya belge isteyebilir ve
bunlara ilişkin her türlü denetimi yapar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız

yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen
ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu
sehven yapılan ödemeyi iade etmeyenler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından ya-
rarlandırılmazlar.

Sorumluluk
MADDE 12 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile

onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler is-
tendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde beş yıl süre ile saklanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 13 – (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:
a) 19/6/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkçı Gemisini Av-

cılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2012/51).
b) 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkçı Gemisini Av-

cılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2013/25).
c) 7/6/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkçı Gemisini Av-

cılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2014/26).
(2) Yürürlükten kaldırılan tebliğler ile ilgili devam eden işlemler, ilgili tebliğdeki hü-

kümlere göre yürütülür.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

26 KALEM DENEY VE CİHAZ EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Meslek Hizmetler Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı Merkez ve 30 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı yapı malzemeleri laboratuvarında 

kullanılmak üzere“26 kalem deney ve cihaz ekipmanı”, ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olmak üzere, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi hükümleri dâhilinde, 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, bu nedenle 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, 12.10.2016 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 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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. 8610/1-1 
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ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ)’YE AİT TAŞINMAZLARIN (KÖMÜR REZERV ALANI 
İLE BU REZERVE DAYALI SANTRALİN VE DİĞER VARLIKLARIN YAPILACAĞI 

ALANLAR) ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
 

İHALE KONUSU 
Geçici Teminat 

Tutarı ($) 

İhale Şartnamesi ve 
Tanıtım Dokümanı 

Bedeli (TL) 

Önyeterlilik ve 
Son Teklif 

Verme Tarihi 
Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan 
mevkinde bulunan ve ayrıntıları 
ihale şartnamesinde belirtilen 
EÜAŞ’a ait Kömür Rezerv Alanı ve 
Enerji Üretim Alanı   

50.000.000- 
(Ellimilyon) 

25.000- 
(yirmibeşbin) 

15/12/2016 

 
1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 

sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ve 6446 sayılı Kanunun 18/5 maddesi 
çerçevesinde; EÜAŞ’a ait, Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanı; Kömür Rezerv 
Alanı’ndaki kömür rezervine dayalı olarak çalışacak elektrik üretim santralinin, Enerji Üretim 
Alanı’nda kurulması ve bu santralde üretilecek elektrik enerjisinin; ihalede belirlenecek elektrik 
enerjisi birim satış fiyatı üzerinden Elektrik Satış Anlaşması (ESA)’nın imzalanarak EÜAŞ’a 
satılması için, 

“İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir. 
2 - Özelleştirme ihalesi, Teklif Sahibi ile EÜAŞ arasında imzalanacak ESA için geçerli 

olacak elektrik enerjisi birim satış fiyatının belirlenmesi amacıyla, 4046 sayılı Kanunda belirtilen 
pazarlık usulü uygulanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Pazarlık usulü eksiltmeye esas elektrik 
enerjisi başlangıç satış fiyatından eksiltme yapılmak suretiyle uygulanacak ve ihale komisyonu 
tarafından gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin 
katılımı ile açık eksiltme suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

Pazarlık usulü için, eksiltmeye esas elektrik enerjisi başlangıç birim satış fiyatı ihale 
şartnamesinde belirtilmiştir. 

3 - İhale için verilen teklif herhangi bir şartı içeremez.  
4 - İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve 

özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer 
alabilirler. İhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ilgili ihale 
hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması ve önyeterlilik 
kriterlerinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi 
ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin 
ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. 

5 - İhale hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve 
Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den “Alındı Belgesi” 
karşılığında temin edebilmeleri için; 

- İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek 
Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve 
ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri, 
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- İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 25.000- (Yirmibeşbin) TL’nin 
İdare’nin; 

T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki: 
TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL, 
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:  
TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü 

Gelirleri TL, 
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki: 
TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL 
hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “ELEKTRİK 

ÜRETİM A.Ş.YE AİT TAŞINMAZLAR [KÖMÜR REZERV ALANI İLE BU REZERVE 
DAYALI SANTRALİN VE DİĞER VARLIKLARIN YAPILACAĞI ENERJİ ÜRETİM 
ALANI] İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ”  ifadesi ile ihaleye 
katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu 
üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri  

gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak 
için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 

6 - Katılımcılar tarafından önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye 
katılabilmek için, yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminatın verilmesi gerekmektedir. 

7 - Katılımcıların, önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için 
istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; 
“[ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT TAŞINMAZLARIN (KÖMÜR REZERV ALANI İLE BU 
REZERVE DAYALI SANTRALİN VE DİĞER VARLIKLARIN YAPILACAĞI ENERJİ 
ÜRETİM ALANI) İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ]” ibaresi bulunan kapalı zarf 
içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Önyeterlilik ve son 
teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

8 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp İdare, ihaleyi yapıp 
yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  

İdare önyeterlilik ve son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 
belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus önyeterlilik ve son teklif verme 
tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

9 - Yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere 
işletme hakkı devri; Yabancı Yatırımlar Mevzuatı, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve 
Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu, 6446 sayılı Kanun, 3213 sayılı Maden 
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkı devrinin mümkün 
olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli 
işlemleri yapmakla yükümlüdürler. 

10 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş / ANKARA 
Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07 

 8626/1-1 
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YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
İşletme Müdürlüğümüz Hitichi EX1200 Hidrolik Ekskavatörlerde kullanılmak üzere (6 

Kalem) Yedek Parça temini işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/391217 
1 - İdarenin  

a) Adresi  : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ 

ÇANAKKALE  
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-4162001   Faks: 0286-4163700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet adresi:  : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüz Hitichi EX1200 Hidrolik 

Ekskavatörlerde kullanılmak üzere (6 Kalem) Yedek 

Parça temini işi  

b) Teslim yeri : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE  
3 - İhalenin 

a) İhale Usulü : Açık İhale (Kapalı Zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu  

c) Tarihi ve saati : 13/10/2016 Perşembe günü saat 15:00 
d) Dosya no : 242-KÇLİ/2016-0582 

4 - İhaleye ait dökümanlar; 

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

“Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 
2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ 

Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları 

zorunludur.  
5 - Teklifler 13/10/2016 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 

idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 8618/1-1 
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2 ADET MOBİL DEMİRYOLU BAKIM ARACI TEMİNİ İŞİ  
AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/384372 
1 - İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi  : 0216 337 82 14 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Marmaray Tüp Tünel sinyalizasyon 

Başmühendisliği, Halkalı Çerkezköy Lüleburgaz, Edirne Bilecik ve Bozuyük Sinyal ve 
Telekominikasyon Şefliklerine toplam 2 adet mobil demiryolu bakım aracı temini işi  

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 25.10.2016 tarih ve saat: 14.00’te 
yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 
Haydarpaşa İSTANBUL’a 25.10.2016 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 250,00 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. 8497/1-1 
—— • —— 

ALIN DUVAR KOMPLE -KAYNAKLI MALZEME - SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/382822 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
     türü ve miktarı : 200 adet Alın Duvar Komple (Rilnss) - kaynaklı 

malzeme-, teknik şartname ve resimlere göre imal 
ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 17/10/2016 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
17/10/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8538/1-1 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 3 Ekim 2016 – Sayı : 29846 

 

16 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
 

SIRA NO MALZEME/HİZMETİN CİNSİ MİKTARI 
1 MUTFAK MALZEMESİ  16 KALEM 

 
1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen 

malzeme idari şartname ve teknik özelliklere göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve açık 
eksiltme yapılarak satın alınacaktır.  

2 - Firmalar en az kapalı tekliflerinin %3’ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte 
vereceklerdir. 

3 - İdari şartname ve teknik özelliklere www.kizilay.org.tr adresinden (yazdırılabilir) 
ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 25 Ekim 2016 günü saat 11:00’a kadar Türk Kızılayı 
Genel Müdürlüğü Ataç Sk. No:32 Yenişehir Ankara adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlük 
Evrak Servisine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale zarfı 26 Ekim 2016 günü saat 14:00’da Türk Kızılayı Caddesi 6. Sokak 
Etimesgut Ankara adresindeki Ulusal Afet Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Toplantı Salonunda 
açılacaktır.  

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 8620/1-1 

—— • —— 
BASKILI ÇEREZ POŞETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.000 kg Baskılı Kakaolu Dolgulu Çerez 

Poşeti, 2.000 kg Baskılı Sade Dolgulu Çerez Poşeti, 2.000 kg Baskılı Yerfıstığı Çeşnili Çerez 
Poşeti, 2.000 kg Baskılı Acı Biber Çeşnili Çerez Poşeti ve 1.000 kg Baskılı Tam Buğday Unlu 
Çerez Poşeti alımları kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 13.10.2016 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 
salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 13.10.2016 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız 
Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  
7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
    Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
    Tel : (0312) 397 33 65 – 66  Faks : (0312) 397 33 74 – 71    8615/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Giresun 2. 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 : İhsaniye Mah. Hükümet Cad. Belediye Çarşısı No: 
44/303 Bulancak/GİRESUN  

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 48 Ha. OSB alanına ait yol, içmesuyu, 

atıksu, yağmursuyu ve Telekom altyapı inşaatlarından 
müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Bulancak / GİRESUN 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 12.039.400 TL 
f) Geçici Teminatı :     842.758 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 : 20/10/2016 - 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 Giresun 2. Yönetim Kurulu Başkanlığının İhsaniye Mah. Hükümet Cad. Belediye Çarşısı 
No: 44/303 Bulancak / GİRESUN 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. 8627/2-1 
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5 (BEŞ) ADET RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 5 (beş) adet 

Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler 
yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale 
açık artırma ile tamamlanabilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 

Çankaya / ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0312.201 18 05 /287 91 77 - 0 312 287 34 49 
c) Elektronik posta adresi : mta@mta.gov.tr 
2 - İhale Konusu 5 (beş) Adet Jeotermal Alana Ait Bilgiler: 

 

İhale Dosya 
No 

Son Teklif Verme 
Tarih ve Saati İli 

İhale Edilecek 
Jeotermal Alanın 

Adı 

Jeotermal Alan için 
Belirlenen Geçici 
Teminat Tutarı 
(ABD Doları ) 

2016/JA-293 03/11/2016 11:00 Kırklareli  
Kırklareli-

Merkez-Asılbeyli  40.000 $ 

2016/JA-294 03/11/2016 11:00 Kırklareli  
Kırklareli-Vize-

Hasbuğa  
30.000 $ 

2016/JA-295 03/11/2016 11:00 Nevşehir 
Nevşehir- 
Kozaklı-

Karahasanlı 
60.000 $ 

2016/JA-296 03/11/2016 11:00 İzmir 
İzmir-Dikili-

Hasanağa 
35.000 $ 

2016/JA-297 03/11/2016 11:00 Nevşehir 
Derinkuyu-

Kuyulutatlar- 
Suvermez 

50.000 $ 

 
3 - İhalenin Yapılacağı Yer : MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu 
4 - İhaleye Katılacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar: Medeni hakları kullanmaya ehil 

T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet 
yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz 
şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları 
ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir. 

6 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları 
Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları 200 TL (ikiyüz lira) karşılığı aynı adresten 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü 
Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel 
Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - İstekliler Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak 
üzere geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Söz konusu ihale 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 
değildir. 8576/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 
SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI 

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 
1. GENEL AÇIKLAMALAR 
a) Kurumumuz Merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 60 Sosyal Güvenlik Uzman 

Yardımcısı alınacaktır. Uzman yardımcılarına ait istenilen yükseköğretim programları, kadro 
sayıları, KPSS puan türleri ve taban puanları gösterir tablo duyurunun sonunda yer almaktadır. 

b) Başvurular elektronik ortamda http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr adresine yapılacaktır. 
Başvurusunu tamamlayan adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanacak ve sınava katılmaya 
hak kazananların listesi Kurum web sayfasında yayımlanacaktır. Bu adaylar başvuru evraklarını 
belirtilen tarihler arasında Kuruma göndereceklerdir. Giriş sınavı sözlü olarak 31 Ekim – 4 Kasım 
2016 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. 

2. BAŞVURU ŞARTLARI 
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki 

şartları taşıması gerekmektedir: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel şartları taşımak. 
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 

doldurmamış olmak. 
c) ÖSYM tarafından 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP46, KPSSP113 ve KPSSP115 puan türleri itibariyle 80 
ve üzeri puan almış olmak. 

d) Geçerliliği devam eden (5 yıl) YDS’den en az (D) düzeyinde puan almak veya buna 
denk kabul edilen ve geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. 

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak. 
Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan; 

KPSSP46, KPSSP113 ve KPSSP115 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış 
olmak kaydıyla, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, 4 (dört) katına kadar aday (son 
sıradaki adayla eşit puan almış adaylar dahil), sözlü sınava çağırılacaktır. 

3. BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ 
a) Başvurular http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr adresinden 03 - 12 Ekim 2016 tarihleri 

arasında elektronik ortamda alınacaktır 
b) Başvuru formu doldurulduktan sonra kaydedip çıktısı alınacaktır. Adayların başvurusu 

Başkanlığımızca onaylanana kadar form üzerinde güncelleme yapılabilecektir. Onaylama 
işleminden sonra güncelleme yapılamayacaktır. 

c) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS ve YDS puanları ÖSYM üzerinden 
sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerde yanlışlık olması durumunda adayın başvurusu 
değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
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d) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle 
yazacaklardır. 

e) Başvuru formunun hatasız, eksiksiz, kılavuza uygun olarak doldurulması 
gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. 

f) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte YDS dışında 
eş değerliği olan bir yabancı dil sınavına ait puanı olan adaylar belgelerini elden veya posta 
yoluyla Başkanlığımıza iletilecektir. Bu adayların bilgileri forma Başkanlığımızca işlenecektir. 

4. SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER 
• Elektronik ortamda doldurulan ve çıktısı alınarak imzalanan Sosyal Güvenlik Uzman 

Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu. 
• Yükseköğrenim diploması, geçici mezuniyet belgesi veya YÖK tarafından onaylanmış 

yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesinin aslını ibraz etmek kaydıyla 
Kurumumuzca, noterce veya mezun olduğu üniversite tarafından onaylanacak örneği. 

a) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 17 Ekim 2016 tarihinde 
www.sgk.gov.tr adresinden duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır 

b) Diploma vd. belgelerin fotokopileri, aslı getirilmek suretiyle Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 
tarafından aslı ibraz edilmek kaydıyla tasdik edilebilecektir. 

c) İstenilen belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire 
Başkanlığı Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA adresine posta ile gönderen veya hafta içi 
09.00-17.00 saatleri arasında şahsen teslim eden aday başvurusunu tamamlamış olacaktır. 
Başvurunun son günü (27 Ekim 2016) saat: 17:00 itibarıyla yukarıdaki adreste bulunan evrak 
kayıt birimine gerekli belgeleri ulaştırmayan adayların başvurusu tamamlanmamış sayılacaktır. 

Not: Sadece sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belge teslim edecektir. 
5. SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME 
a) Sözlü sınavda adaylar, Yönetmeliğinin sözlü sınav başlıklı 11 nci maddesinin 2 nci 

fıkrasında yer alan; 
a) Mezun olunan bölümlere göre sınav duyurusunda alt başlıkları belirtilen sınav 

konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
e) Genel yetenek ve genel kültürü, 
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle değerlendirilir. 
b) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı 

özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 
sınav komisyonu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. 

c) Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak puanı en yüksek adaydan başlamak 
suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bu sayıyı geçmemek ve sınavda başarılı olmak 
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şartıyla yedek aday belirlenecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonucunun ilân 
edildiği tarihi takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya 
herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

d) Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması 
halinde, ilgili KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

6. SINAV SONUCUNA İTİRAZ 
Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü 

içerisinde dilekçe ile Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire 
Başkalığı, Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA adresine) yapılabilir. İtirazlar Komisyona 
ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı 
ve/veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir. 

Tablo1-Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı; Alınacak Bölümleri, Kadro 
Sayısını, KPSS Puan Türlerini ve Taban Puanları Gösterir Tablo 

 
BÖLÜM/ANABİLİM DALI 

KADRO 
KADRO 
ADEDİ 

KPSS 
PUAN TÜRÜ 

TABAN 
PUAN 

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim 
kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve 
idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul 
veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış 
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak 

60 
KPSS P46 

KPSS P113 
KPSS P115 

80 

 8621/1-1 

—— • —— 
Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında 
yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi 
alınacaktır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemiz www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
BİRİMİ UNVANI ABD DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER 

EĞİTİM 
FAK. 

Doçent 
Eğitim 

Yönetimi 
1 1 

Eğitimde Yetenek Yönetimi, Okul Merkezli 
Yönetim ve Meta - Analiz konularında 
çalışmaları bulunmak. 

ZİRAAT 
FAK. 

Profesör Su Ürünleri 1 1 

Doktorasını ve Doçentliğini Su Ürünleri 
alanında yapmış olup, balıkların çevresiyle 
etkileşimleri, beslenme alışkanlıkları ve 
besin zinciri konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük 
Binası Yozgat/Merkez Tel: 0 354 242 10 85 8539/1-1 
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Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma 

Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi 

alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki 

şartları taşımaları gerekmektedir. 

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), 

özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik 

belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, 

Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi 

Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr 

adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, 

doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ve 

yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime 

şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 

numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil 

sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir. 

Genel Şartlar; 

* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web 

sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma 

Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve 

yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), 

çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri 

gerekmektedir. 

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında 

görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur. 

MÜRACAAT TARİHİ; Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal 

Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer 

adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
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Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Adet K/D Açıklama 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri / 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Yrd. Doçent 1 1  

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri / 

Halk Sağlığı 
Yrd. Doçent 1 2  

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri / 

Göğüs Hastalıkları 
Yrd. Doçent 1 3  

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri / 

Adli Tıp 
Yrd. Doçent 1 2  

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri / 

Genel Cerrahi 
Yrd. Doçent 1 1  

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri / 

Göğüs Cerrahisi 
Yrd. Doçent 1 1  

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri / 

Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 

Yrd. Doçent 1 3  

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri / 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 

Yrd. Doçent 1 1  

Ziraat Fakültesi 

Bahçe Bitkileri / 

Meyve Yetiştirme ve 

Islahı 

Doçent 1 1  

Fatsa Deniz 

Bilimleri 

Fakültesi 

Denizcilik İşletmeleri 

Yönetimi / Deniz 

Ulaştırma İşletme 

Yönetimi 

Yrd. Doçent 1 5  

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 
Heykel / Heykel Yrd. Doçent 1 4  

Eğitim Fakültesi 

Sosyal Bilimler ve 

Türkçe Eğitimi / Türkçe 

Eğitimi 

Yrd. Doçent 1 4  

Eğitim Fakültesi 
Temel Eğitim / 

Okul Öncesi Eğitimi 
Yrd. Doçent 1 3  

 8612/1-1 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2016/9163 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji

Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/9156 Çorum-Obruk Barajı Mansap Düzenlemesi ve Kızılırmak Osmancık Geçişi 1. Kısım (Km: 3+000 - 8+000 arası) İşinin

Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar

2016/9159 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar

2016/9164 Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2016/9166 Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2016/9167 Gölhisar İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Denizli ve Burdur İlleri Sınırları İçerisinde

Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9168 Emirdağ Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Afyonkarahisar İli Sınırları İçerisinde Yer Alan
Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2016/9169 Sandıklı ve Şuhut İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Afyonkarahisar İli Sınırları
İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9170 Çanakkale-Lapseki Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Çanakkale İli Sınırları İçerisinde Yer
Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9171 154 kV Ürgüp-Derinkuyu Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim
Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9172 Gördes İlçesi Doğal Gaz İletim Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Manisa İli, Akhisar ve Gördes İlçeleri
Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9173 Kelkit İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi Sınırları İçerisinde
Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9174 Demirciler Pig-Adapazarı Pig Loop Hattı Projesi ile Adapazarı Pig-Düzce Pig Loop Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi
Amacıyla Kocaeli, Sakarya ve Düzce İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9175 Adıyaman, Artvin ve İzmir İllerinde Tesis Edilecek Santrallerin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9176 Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek “154 kV Kınık RES TM-Aliağa RES TM Enerji İletim Hattı Projesi”
Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9177 Konya İlinde Tesis Edilecek Doğal Gaz Dağıtım Sisteminin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9178 Konya Enerya RMSA III Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Konya İli Sınırları İçerisinde
Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9179 154 kV Gelendost-Şarkikaraağaç Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamındaki Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9180 Küçük Su İşleri Projesi Kapsamındaki Ankara-Bala Çavuşlu Göletinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9181 Erzurum-Tortum Bağbaşı Göletinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9182 154 kV Bodrum TM İrtibat Hattı Projesi Kapsamındaki Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9183 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar
2016/9187 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Haberleşme Genel Müdürlüğü) Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale

Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması
Hakkında Karar

2016/9188 İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Yenidoğan Mahallesi (1. Kısım) Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan
İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9190 İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Pazariçi Mahallesi (1. Kısım) Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan
İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9191 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine
Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2016/9192 İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Yıldıztabya Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan
Edilmesi Hakkında Karar

2016/9193 İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Pazariçi Mahallesi (2. Kısım) Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan
İlan Edilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİK
— Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2016/39)
–– Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (No: 2016/40)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


