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YÖNETMELİKLER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEMİLER İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ve uluslararası sularda denizde can ve

mal emniyetinin sağlanması ile deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak, ulusal mevzuat

ve Ülkemizce taraf olunan/kabul edilen sözleşme, karar, kural, kod, sirküler ve diğer metinler

gereğince, Türk bayraklı gemilerin yapım, onarım, tadilat ve kullanım aşamalarında tabi ola-

cakları asgari emniyet ve yeterlik gereklerinin gözetim ve denetimi kapsamında, test, sörvey,

onay ve belgelendirme hizmetlerini, bu hizmetlerin serbestçe yürütülmesi esasına dayanarak

Bakanlık adına yürütecek kuruluşların seçimi, yetkilendirilmeleri, denetlenmeleri ve yetkilerin

iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk bayraklı gemilerin test, sörvey, onay ve belge-

lendirme hizmetlerini yerine getirmek için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Türk ve yabancı

tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

9 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (h) ve (i) bentleri ile 12 nci maddesinin birinci fıkrasının

(g) bendine ve 34 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

b) Bayrak devleti denetimi: Türk bayraklı gemilerin ulusal kurallar ve uluslararası söz-

leşmeler çerçevesinde yapılan sörvey ve denetimlerini,

c) Bölge ofisi: Yetkilendirilecek kuruluşun yurt içinde Türk kanunlarına uygun ve yer-

leşik daimi temsilciliğini,

ç) Çeşitli hizmetler gemisi: Deniz altında boru ve kablo döşeyen gemiler, mavnalar,

denizde tedarik gemileri, çapa taşıma tekneleri, tarak gemileri ile limana, kurtarmaya, diğer

seyir destek hizmetlerine tahsis edilmiş gemiler ve benzer diğer özel yapılı gemileri,

d) Gemi: Kendiliğinden hareket etme imkânı bulunmasa da tahsis edildiği amaç, suda

hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği bulunan her aracı,
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e) ILO: Uluslararası Çalışma Örgütünü,

f) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

g) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme

Genel Müdürlüğünü,

ğ) İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu (İTDK): Yetkilendirilme talebinde bulunan

kuruluşlara İdare koordinesinde denetim yapmak üzere oluşturulan komisyonu,

h) Karar Komisyonu: İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu raporunu dikkate alarak,

yetkilendirilme talebinde bulunan kuruluşun başvurusunun onaylanıp onaylanmayacağı husu-

sunda son kararı veren komisyonu,

ı) Kayda alma: Gemiye, yetkilendirilmiş kuruluş/sınırlı yetkili kuruluş tarafından klas

sertifikası ve/veya Bakanlık adına yetkilendirme protokolü kapsamında belge/sertifika düzen-

lenmesini ve gemiye ait tüm bilgilerin kaydedilmesini,

i) Klas sertifikası: Tanınmış kuruluş tarafından düzenlenen ve bir geminin yapısal, me-

kanik, elektrik, elektronik özellikleri ile kullanma amacı ve çalışma alanına bağlı olarak kuru-

luşun herkese açık kurallarına uygunluğunu gösteren belgeyi,

j) Limitli yetki: Plan kontrolü/onayı, sörveylerin yapılması, muhtemel geçici sertifika

düzenlemesi ya da vaka bazında İdare tarafından verilen “bölümsel/tam olmayan” yetkiyi,

k) Liman devleti denetimi: Bir ülkenin limanlarına gelen veya uluslararası kurallara

uygun olarak karasularında bulunan yabancı bayraklı gemilere, taraf olduğu mutabakat muh-

tıraları gereğince yapılan denetimleri,

l) Merkez ofis: Yetkilendirme talebinde bulunan veya yetkilendirilmiş kuruluşun yö-

netildiği yeri veya merkez idaresinin yerini,

m) Müsteşar: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarını,

n) Rapor: Sörvey sonucu düzenlenen belgeyi,

o) Sertifika: Bakanlık tarafından veya Bakanlık adına yetkilendirilmiş kuruluş/sınırlı

yetkili kuruluş tarafından ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler gereği düzenlenmiş bel-

geyi,

ö) Sınırlı Yetkili Kuruluş (SYK): 30 uncu maddede belirtilen gemilere Bakanlık adına

belge vermek üzere Bakanlık tarafından sınırlı yetkilendirilmiş tüzel kişiliği,

p) Sörvey: Ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler gereğince yapılması zorunlu

muayene ve denetimler ile Bakanlık tarafından istenilen zorunlu olmayan konularda yapılacak

muayene ve denetimleri,

r) Sörveyör: Yetkilendirilmiş kuruluşun/sınırlı yetkili kuruluşun plan kontrolü/onayını

yapmak, doküman kontrolü/onayını yapmak, sörveyleri gerçekleştirmek ve geçici, kısa süreli

ve/veya tam süreli sertifikaları düzenlemek, doğrulamak ve/veya iptal etmek üzere istihdam

ettiği kadrolu personeli,
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s) Tam yetki: Plan kontrolü/onayı, doküman kontrolü/onayı, sörveylerin yapılması, ge-

çici, kısa süreli ve/veya tam süreli sertifika düzenlenmesi veya iptali için İdare tarafından ve-

rilen yetkiyi,

ş) Tanınmış Kuruluş:  IMO Deniz Emniyeti Komitesi’nin (Maritime Safety Committee)

MSC.349(92) ve Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin (Marine Environment Protection Com-

mittee) MEPC.237(65) sayılı kararların düzeltilmiş hali ile kabul edilmiş olan Tanınmış Kuru-

luşlar Kodu (Recognized Organizations Code) ikinci bölüm gereklerini karşıladığına dair bir

Bayrak Devleti tarafından uygun bulunan kuruluşu,

t) Tanınmış Kuruluşlar Kodu (TK Kod): IMO Deniz Emniyeti Komitesinin

MSC.349(92) ve Deniz Çevresini Koruma Komitesinin MEPC.237(65) sayılı kararları ile kabul

edilen Tanınmış Kuruluşlar Kodu’nun (Recognized Organizations Code) güncel halini,

u) Ulusal kurallar: Yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri ulusal mevzuatı

ile İdare tarafından yayımlanmış talimatları,

ü) Uluslararası sözleşmeler: IMO ile ILO başta olmak üzere, ülkemizin taraf olduğu

denizcilikle ilgili uluslararası sözleşmeleri,

v) Uygunsuzluk: Sörvey, denetim ve belgelendirme hizmetlerinde gereklerin tam olarak

yerine getirilmediğinin objektif olarak belirlenmesini,

y) Yetkilendirme protokolü: Bakanlık tarafından sörvey yapma ve sertifika düzenleme

konusunda yetkilendirilecek kuruluşlar için, IMO kural ve tavsiye kararları göz önüne alınarak

yapılacak yetki ve karşılıklı sorumlulukların belirtildiği protokolü,

z) Yetkilendirilmiş Kuruluş (YK): Yönetmelik kapsamında Bakanlık tarafından yetki-

lendirilmiş tüzel kişiliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Talep, Değerlendirme, Protokol ve Genel Esaslar

Yetkilendirilme talebi

MADDE 5 – (1) Yetkilendirilmek üzere talepte bulunacak kuruluşlar, bu Yönetmelikte

düzenlenen yetkilendirme için gerekli şartlara uygunluklarını gösterir bilgi, belge ve doküman-

larla İdareye başvurur.

(2) Sınırlı yetkili kuruluş olmak için talepte bulunan kuruluşlar, bu Yönetmeliğin ilgili

maddeleri ve Bakanlık Tebliği ile belirlenecek kriterlere uygunluklarını gösterir bilgi, belge ve

dokümanlarla İdareye başvurur.

Değerlendirme

MADDE 6 – (1) İdare tarafından yapılacak ilk inceleme neticesinde, gerekli görülmesi

halinde talep edilecek ilave bilgi ve belgelerin, talepte bulunan kuruluşlar tarafından İdareye

verilmesi zorunludur.
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(2) Talepte bulunan kuruluşa İdare koordinesinde İnceleme, Tespit ve Denetim Komis-

yonu (İTDK) tarafından denetim yapılır. Denetim, öncelikle dosya muhteviyatı üzerinden, daha

sonra merkez ve/veya bölge ofisi yeterliliğine esas olacak şekilde yapılır. İTDK, İdarenin ilgili

Daire Başkanı başkanlığında, en az bir üyesi Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden

olmak üzere en az üç kişiden oluşur. İTDK’nin Yönetmelik gereklerinin sağlandığını belirten

raporu İdare tarafından karar komisyonuna sunulur.

Karar komisyonu

MADDE 7 – (1) Karar komisyonu, Müsteşar başkanlığında, Müsteşar Yardımcısı, De-

niz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü, 1. Hukuk

Müşaviri olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Komisyon başkanı gerek gördüğünde komis-

yona ilave üye davet edebilir.

(2) Karar komisyonunun sekretarya hizmetleri, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Mü-

dürlüğünce yerine getirilir.

Yetkilendirme protokolü

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte bulunan şartları sağladığı tespit edilen ve talebi uy-

gun değerlendirilen YK ile Bakanlık arasında yetkilendirme protokolü YK’nin temsilcisi ve

Müsteşar tarafından karşılıklı imzalanır. Yetkilendirme protokolünün süresi en fazla on yıldır.

(2) Yetkilendirme protokolü, IMO Deniz Emniyeti Komitesi ve Deniz Çevresini Koru-

ma Komitesi MSC/Circ. 710 ve MEPC/Circ. 307 numaralı Denizcilik İdareleri Adına Hareket

Edecek Tanınmış Kuruluşların Yetkilendirilmesi İçin Model Anlaşma hükümlerine ve TK Kod

gerekliliklerine uygun olmak kaydıyla, Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanır.

Gemilerin yetkilendirilmiş kuruluşa kayıtları

MADDE 9 – (1) YK’ler kayıt altına aldıkları Türk Bayraklı gemilere ait tüm bilgileri

İdarenin uygun göreceği şekilde kaydetmek zorundadırlar. Yetkilendirilmiş kuruluşlar, Türk

bayraklı gemileri kayıtları altına almadan önce İdareye bilgi verir.

(2) YK’ler tarafından kayıt altına alınmış Türk bayraklı gemilere ait bilgiler İdarenin

incelemesine açık tutulur.

(3) Bu bilgiler yabancı ülke limanlarındaki liman devleti kontrollerinde, denetimin ya-

pıldığı liman idaresinin incelenmesine açık tutulur.

Türk bayraklı gemilerin yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında geçişleri

MADDE 10 – (1) Türk bayraklı gemilerin bir YK’den diğerine geçmeleri halinde; ge-

minin kayıtlarından çıkacağı YK ile kayıt altına alacak olan YK öncelikle İdareye bilgi verir.

Gemiye  ait; geminin süresi dolmuş tüm sörveyleri, gemi için yapılmış ancak geminin donatanı

veya işletmecisi tarafından yerine getirilmemiş tavsiyeler, geminin klas şartları, geminin işletim

şartları veya geminin işletimini sınırlandıran yayımlanmış talimatlar, geminin bütün geçmişini

gösterir dosyası ve benzeri tüm bilgiler, geminin çıkacağı YK tarafından otuz gün içinde İdareye

ve gemiyi kayıt altına alacak olan YK’ye verilir.
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(2) Bir önceki YK tarafından geminin emniyetine yönelik tespit edilen eksiklik, kusur

veya uygunsuzluklara yönelik düzeltici eylem planı İdarenin onayına sunulur. İdarenin uygun

onayı alındıktan sonra gemiyi kayıt altına alacak YK gemiye belge düzenler.

Genel bildirim yükümlülüğü

MADDE 11 – (1) YK’ler, yetkileri dâhilinde olan ve kayıt altına aldıkları Türk bayraklı

gemilerle ilgili filo bilgileri ile bu bilgilerdeki değişiklikleri elektronik ortamda kolay erişilebilir

şekilde İdarenin kullanımına açmakla yükümlüdürler.

(2) YK, merkez ve bölge ofisinde adres, organizasyon yapısı ve hizmet sunduğu faali-

yetlerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bir ay içerisinde İdareye bildirir. Bu bil-

dirim tüzel kişilik ve bölge ofisindeki kadrolu sörveyörlerine esas değişikliği de içerir.

(3) YK’ler yetkisinden çıkmış/çıkarılmış veya askıya alınmış gemilere ait bilgilerle,

zamanı geçmiş sörveyler ile kusur ve eksikliklere ilişkin bilgileri ve bu durumlarda yapılan iş-

lemlere ait gerekçeli raporu derhal İdareye sunmak ve elektronik ortamda kolay erişilebilir şe-

kilde İdarenin kullanımına açmakla yükümlüdürler.

Bakanlık ile yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında iletişim

MADDE 12 – (1) Bakanlık ile YK’ler arasındaki hizmet sunumu;

a) YK’ler tarafından bu Yönetmelik ve yetkilendirme protokolü ile belirlenmiş iş ve iş-

lemlere yönelik tüm yazışmalar İdare üzerinden yapılır.

b) YK’ler yetkilendirildikleri konulara ilişkin uygulamakta oldukları tüm kural, prose-

dür, rehber ve açıklamaları güncel haliyle İdareye sunarlar.

c) YK’ler Bakanlık adına düzenlediği tüm sertifikaları ve sertifikalara ait raporları,

İdare tarafından istenmesi halinde planları, kontrol listelerini, hizmet aldıkları servis sağlayı-

cıların detaylı bilgilerini elektronik ortamda İdare ile paylaşır. Türk bayraklı gemilerin elek-

tronik ortamdaki verilerinin paylaşımı konusunda, İdarenin belirleyeceği formatta İdarenin

kendi oluşturacağı veri tabanına yüklemekle YK’ler yükümlüdür.

ç) Türk bayraklı gemilere ait ulusal kural ve düzenlemeler, YK’lerin dünyadaki diğer

ilgili birimlerince uygulanmak üzere veri tabanlarında bulunur.

d) Yeni inşa ve yapısal konular ile ilgili iş ve işlemlere yönelik değerlendirme yapma

ve karar verme yetkisi Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne aittir.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar arası iletişim ve koordinasyon

MADDE 13 – (1) İdare, uluslararası sözleşmelerin tutarlı yorumunun uyumlaştırılması

ve YK’lerin uygulamalarının standartlaştırılması amacıyla, YK’ler arasında bilgi ve deneyim

aktarımı ile danışma amaçlı periyodik ilişkilerin gerçekleştirilmesini ve koordinasyonunu sağ-

lar. Bu kapsamda İdare, gerekli gördüğü durumlarda tüm YK temsilcilerinin katılacağı toplan-

tılar tertip edebilir. YK’lerin kayıtları altındaki Türk bayraklı gemilerin liman devleti denetim-

lerindeki performansları bu toplantılarda öncelikli olarak değerlendirilir. Bu toplantılar, ayrıca,

gemilerin YK’ler arasındaki geçişlerini, Türk bayrağına yeni geçiş yapan gemilerin durumunu

ve bunlara ilişkin teknik ayrıntıları da kapsar.
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Yetkilendirilmiş kuruluşların ilanı

MADDE 14 – (1) İdare, Bakanlık adına hareket etmek üzere yetkilendirme protokolü

ile yetkilendirilen kuruluşları, IMO’ya ve gerekli görülmesi durumunda diğer ülkelere, ulus-

lararası ve bölgesel kuruluşlara ve komisyonlara bildirir.

Program dışı denetimler

MADDE 15 – (1) İdare, YK’lerden kendi kayıtlarında olan Türk bayraklı gemiler için,

liman devleti denetimlerinde geminin alıkonulması veya performansında düşüş olması halinde

program dışı denetim yapılmasını ve bu denetime ilişkin rapor ve dokümanları talep edebilir.

Liman devleti denetimleri

MADDE 16 – (1) YK’ler kayıtları altında olan ve/veya belge düzenledikleri gemilerin

liman devleti denetimlerinde tespit edilen eksiklik, kusur ve uygunsuzlukların giderilip gide-

rilmediğini takip etmekle yükümlüdür.

(2) YK’ler, liman devleti denetimi sonucunda tutulma söz konusu olması durumunda

veya YK’nin sorumluluğunda olan eksiklik, kusur veya uygunsuzluk tespit edildiği durumlarda

ivedilikle İdareyi bilgilendirir.  Bu işlemlere ilişkin tüm bilgi, belge ve rapor ve benzeri dokü-

manlar mümkün olan en kısa zamanda İdareye sunar.

(3) İdare, gerekli gördüğü takdirde, gemilerin liman devleti denetimi sonucu tespit edi-

len ve belirli bir süre içerisinde giderilmesi gereken eksikliklerinin giderilip giderilmediğini,

YK’lere kontrol ettirebilir.

İdare tarafından belirlenecek çalışmalara katılım

MADDE 17 – (1) Seyir, can, mal ve çevre emniyetinin yükseltilmesi amacıyla,  Türk

denizciliğinin, gemi inşa ve bakım-onarım sanayisinin ile gemi sistem/ekipmanlarının geliş-

mesine yönelik İdare tarafından her bir YK için ayrı olarak belirlenen veya tüm kuruluşlara

seçim yapmaları için önerilen; gemi sanayisinin desteklenmesi, deniz güvenliğinin güçlendi-

rilmesi, deniz çevresinin korunması, risk yönetimi, kalite standartları, taşımacılık modları, bay-

rak devleti uygulamaları, mevzuat hazırlanması gibi konularda, İdare ile birlikte veya YK ta-

rafından üç yılı geçmeyecek periyodlarda en az bir proje hazırlanır.  Hazırlanan proje tüm do-

kümanlar ve raporlar ile birlikte belirlenen süre içerisinde İdareye teslim edilir.

(2) Hazırlanan projenin İdare tarafından kabul edilmesinden sonra projenin uygulan-

masına ilişkin sorumluluk İdare’ye aittir.

Eğitimler

MADDE 18 – (1) YK’ler, 17 nci madde kapsamında hazırladıkları projelere ait teorik

ve uygulamalı eğitimler düzenler.

(2) YK’ler, yıl içinde Türkiye’de düzenleyecekleri tüm eğitimleri en az 15 gün önceden

İdareye sunar.
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(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında Türkiye’de yapılacak eğitimlere, İdarenin belir-

leyeceği sayıda personel bedelsiz olarak katılır.

(4) İdarenin uygun görmesi halinde, YK’ler 17 nci madde kapsamındaki proje sorum-

luluğunu, kendi düzenlemekte olduğu eğitimler ile sınırlı olmak koşuluyla, İdarenin bir veya

iki personelinin yurtdışı eğitimlerine bedelsiz katılım sağlaması ile yerine getirebilir.

Yorumlar, eşdeğer uygulamalar ve muafiyetler

MADDE 19 – (1) YK’ler, uluslararası sözleşmelerce İdarenin takdirine bırakılan ko-

nularda İdarenin onayı alınmak suretiyle kuralları değerlendirip, yorumlayabilir.

(2) Eşdeğer uygulamaların belirlenmesi ile birlikte, ulusal kurallar ve uluslararası söz-

leşme gereklerinin uygulanması ve sertifika düzenlenmesi konularında yorum ve bu kuralların

yerine ikame edilebilecek uygulanabilir kuralların kabulünde İdare öncelik hakkına sahiptir.

(3) Ulusal kural ve uluslararası sözleşme gereklerinden muaf tutma yetkisi tamamen

İdareye aittir.

(4) YK’nin düzenleyeceği belgelere yönelik muafiyet ve eşdeğer uygulamalar ile ilgili

taleplerde, YK’ler muafiyete konu hususla ilgili ayrıntılı görüşlerini gerekçeleri ile birlikte İda-

reye sunar.

Sertifika düzenlenmesi

MADDE 20 – (1) YK’ler/SYK’ler tarafından Bakanlık adına düzenlenecek sertifikalar

Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir. Sörveylere ilişkin kullanılan kural, prosedür, rehber, ta-

limat ve formlardan İdare tarafından belirlenecek olanları Türkçe veya İngilizce olarak düzen-

lenir.

Yetkilendirilen kuruluşların bölge ofisi

MADDE 21 – (1) İdare tarafından yetkilendirilecek kuruluşlar, bu Yönetmelikte belir-

tilen koşulların yanı sıra, yurt içinde, ulusal mevzuat hükümlerine uygun ve yerleşik bölge ofisi

bulundurmak zorundadır.

(2) Bölge ofisi, yöneticisinin Türk vatandaşı olduğu en az dört yetkin sörveyörden

oluşur.

(3) Bölge ofisi aşağıdaki bölümlerden oluşur;

a) Plan Onay Bölümü: Türkiye’de kurulan; yeni inşa, tadilat, plan, proje, hesap gibi

faaliyetlerin yürütüldüğü onay ofisi,

b) Yeni İnşa Bölümü: Türkiye’de inşa edilen gemilerin sörveylerini yapma yetkisi olan

hizmet birimi,

c) Ekipman Sertifikasyon Bölümü: Gemilerde kullanılan malzeme ve ekipmanların sa-

dece Türkiye’deki üretimine esas sertifikalandırma hizmet birimi,

ç) Servisteki Gemiler Bölümü: Zorunlu sertifikalara yönelik sörvey ve belge düzenleme

yetkisi olan hizmet birimi.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Sorumluluk, Denetim ve Belgelendirme İşlemleri

Mali sorumluluk

MADDE 22 – (1) YK’nin/SYK’nin veya YK/SYK adına hareket edenlerin, personeli-

nin, acentelerinin veya diğerlerinin fiillerinden kaynaklanan sorumluluk hallerinde, sorumlu-

luğu doğuran fiillerin mahkeme kararı ile kesinleşmiş olması kaydıyla;

a) Kasıtlı fiillerden kaynaklanan kayıp, yaralanma, işgücü kaybı ve ölüm gibi bedensel

zararlara ilişkin sorumluluğun İdareye yüklendiği hallerde; İdare, tüm zararı YK’ye/SYK’ye

rücu eder.

b) İhmali fiillerden kaynaklanan kişilere yönelik kayıp, yaralanma, işgücü kaybı ve

ölüm gibi bedensel zararlara ilişkin sorumluluğun İdareye yüklendiği hallerde; İdare, kusuru

oranında YK’ye/SYK’ye rücu eder. Bu tutar yirmi milyon TL’den fazla olamaz.

c) Kasıtlı veya ihmali fiillerden kaynaklanan ve malın kaybı, hasarı, değerinin azalması

gibi maddi zararlara ilişkin sorumluluğun İdareye yüklendiği hallerde; İdare, kusuru oranında

YK’ye/SYK’ye rücu eder. Bu tutar on milyon TL’den fazla olamaz.

(2) Ulusal ve uluslararası sefer yapan gemilere sörvey ve belgelendirme yapan/yapacak

olan YK’lerin bölge ofisi, İdarece yetkilendirildikleri faaliyetler kapsamında verdikleri hiz-

metlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla en az beş milyon TL tutarında mesleki

sorumluluk sigortasını Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerine ve Türkiye’de yaptırmak

zorundadır. Yetkili oldukları sürece mesleki sorumluluk sigortasını devam ettirmek zorundadır.

(3) Sadece liman devleti denetimine tabi olmayan uluslararası sefer yapan gemilere, 12

ve daha az yolcu taşıyan uluslararası sefer yapan ticari yatlar ile ulusal sefer yapan gemilere

sörvey ve belgelendirme yapan/yapacak olan YK’ler/SYK’ler, İdarece yetkilendirildikleri faa-

liyetler kapsamında verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla en az

iki milyon beş yüz bin TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını Türkiye’de faaliyet gösteren

sigorta şirketlerine ve Türkiye’de yaptırmak zorundadır. Yetkili oldukları sürece mesleki so-

rumluluk sigortasını devam ettirmek zorundadır.

(4) Bu madde kapsamında belirtilen meblağlar her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında ar-

tırılır.

Sörvey ve belgelendirme işlemleri

MADDE 23 – (1) YK’ler/SYK’ler, Türk bayraklı gemilerin sörvey ve belgelendirilmesi

ile ilgili uygulamalarda aşağıda belirtilen hususlar dahilinde hareket eder.

a) Yetkilendirme protokolünde yer alan belgelere yönelik sörvey ve belgelendirme iş-

lemleri ulusal ve uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemiler için YK’ler/SYK’ler tarafından

yapılır.
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b) YK’ler/SYK’ler, sörvey sonucu tatminkar ise ilgili belgeyi düzenler veya onaylar.

Sörvey sonucunda sertifika düzenlemeye engel ve giderilemeyen bir durum olması halinde,

İdare giderilmemiş eksiklikler için yazılı olarak bilgilendirilir.

c) Uluslararası sefer yapan; yük, yolcu, römorkör ve çeşitli hizmet gemileri ile on ikiden

fazla yolcu taşıyan ticari yatlar YK tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olmak zo-

rundadır.

ç) Kamu yararı olan özel durumlarda süreklilik oluşturmamak üzere, özel amaçlı bir

gemi veya bir proje için İdare, (c) bendinde ifade edilen şartı uygulamayabilir.

d) Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemilerde/işletmecilerde YK’ler tarafından

yayınlanması zorunlu olan Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu (ISM), Uluslararası Denizcilik

İş Sözleşmesi (MLC) ve Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS) kapsamında

düzenlenen belgeler hariç olmak üzere, yetkilendirme protokolü ile belirlenen diğer zorunlu

belgelerin klas sertifikasını düzenleyen YK tarafından düzenlenmesi zorunludur.

(2)  Gemilerin teknik standartlarının artırılmasının sağlanması amacıyla İdare; geminin

yaşı, tipi, liman devleti denetimi performansını dikkate alarak veya teknik standartlarının söz-

leşme gereklerini karşılamadığına dair bilgi alınması halinde, süreklilik arz etmeyecek şekilde

dilediği gemi için dilediği yer ve kapsamda denetim yapılmasını YK’den talep edebilir. Bu du-

rumda, YK’lerin verdiği hizmetlere esas uygulamalar ve ücretler İdarenin talimatına uygun

olarak YK’lerce yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bakanlığa Ödenecek Ücretler, Yetkilendirilmiş Kuruluşların Denetimi, 

Yetkilerin Kısıtlanması veya Askıya Alınması ve Yetkinin İptali

Bakanlığa ödenecek ücretler

MADDE 24 – (1) YK, yetkilendirme protokolü kapsamında vermiş olduğu hizmetlerle

ilgili olarak, uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemilerden yasal sertifika düzenlediği ge-

miler için stabilite kitapçığı ile her bir sertifika başına 300 TL tutarındaki miktarı Bakanlık Dö-

ner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına öder.

(2)  YK, birinci fıkrada belirtilen sertifikaların yıllık, ara, periyodik onayları ile gemide

bulundurulması zorunlu plan, el kitabı ve diğer doküman onayları ve bunlara gelen düzeltmeler

nedeniyle yapılan onaylar için belge ve işlem başına 200 TL tutarındaki miktarı Bakanlık Döner

Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına öder.

(3) SYK’ler tarafından, liman devleti denetimine tabi olmayan uluslararası sefer yapan

gemiler, 12 ve daha az yolcu taşıyan uluslararası sefer yapan ticari yatlar ile ulusal sefer yapan

gemiler için birinci ve ikinci fıkrada belirtilen iş ve işlemlerde Bakanlık Döner Sermaye İşletme

Dairesi Başkanlığı hesabına ödenecek ücretler 50 TL ile 500 TL arasında olmak üzere Bakanlık

Tebliği ile belirlenir.
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(4) Bu madde kapsamında belirtilen ücretlere esas yapılan iş ve işlemler üç aylık peri-

yotlar halinde YK’lerin bölge ofisleri/SYK’ler tarafından İdareye bildirilir.

(5) Bu madde kapsamında belirtilen ücretler, Bakanlık Döner Sermaye İşletme Dairesi

Başkanlığı hesabına YK’lerin bölge ofisleri/SYK’ler tarafından Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim

aylarının son iş gününe kadar ödenir.

(6) Bu madde kapsamında belirtilen ücretler gemi donatanı/işletmecisinden YK/SYK

tarafından tahsil edilmez. Söz konusu ücretlerin gemi donatanı/işletmecisinden YK/SYK tara-

fından tahsil edildiğinin tespit edilmesi halinde uygunsuzluk olarak işlem yapılır.

(7) Bu madde kapsamında belirtilen ücretler her yıl 213 sayılı Kanun hükümleri uya-

rınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Yetkilendirilmiş kuruluşların denetimi

MADDE 25 – (1) İdare, YK’nin faaliyetlerinin Yönetmelik ve Yetkilendirme Protoko-

lüne uygun olarak yürütülüp yürütülmediğine yönelik, YK’nin bölge ofisini iki yılda en az bir

defa, merkez ofisini ise beş yılda en az bir defa denetler. Bu denetimler İTDK tarafından yapılır.

(2) Yetkilendirme protokolü kapsamında YK tarafından yürütülen hizmetlerin yetkin-

liğini takip etmek üzere, İdarenin uygun göreceği zamanlarda gemi veya ofis ortamında YK

tarafından yapılacak planlı denetimlere İdarenin koordinesinde Bakanlığın kadrolu personeli

tarafından eşlik edilir. Bu kapsamda yapılan gemi denetimleri YK’nin kaydı altında olan ulus-

lararası sefer yapan Türk bayraklı gemilerin yıllık %5 ile %10’u arasında yapılır.

Yetkilerin kısıtlanması veya askıya alınması

MADDE 26 – (1) YK tarafından belgelendirilen Türk Bayraklı gemilerin;

a) Liman devleti denetimlerinde tutulmaları sonucunda YK’nin performansının kötü-

leşmesi veya karıştığı bir kazada YK’nin ciddi bir kusurunun tespit edilmesi,

b) Liman devleti denetimlerinde tutulmaları sonucunda İdarenin talebi üzerine sörvey

yapmak üzere görevlendirilmesine rağmen savaş, politik sorunlar, doğal afetler ve benzeri müc-

bir sebepler dışında YK tarafından sörveyin yapılmaması,

hallerinde YK yazılı olarak uyarılır ve bir ay içinde gerekli önlemlerin alınması ve/veya

düzeltici faaliyet planının sunulması istenir.

(2) 25 inci madde kapsamında yapılan uygulamalarda tespit edilen uygunsuzlukların

düzeltici faaliyet planında belirtilen tarihe kadar giderilememesi halinde YK yazılı olarak uya-

rılır ve bir ay içinde gerekli önlemlerin alınması istenir.

(3) YK’nin yazılı olarak uyarıldığı tarihten bir ay sonraki yapılacak değerlendirmede

birinci ve ikinci fıkrada anılan kusurun giderilmediği veya düzeltici faaliyet planının İdarece

uygun bulunmadığı durumda YK’nin yetkileri kısıtlanabilir veya 3 ay süre ile askıya alınabilir.

3 ay sonunda düzeltici faaliyet İdare tarafından uygun bulunursa YK’nin yetkisi devam eder.

(4) Yetkileri askıya alınan YK’ler, yetkilerinin askıya alındığı süre içerisinde, yetkilen-

dirildikleri konularda hiçbir sörvey işlemi yapamaz ve sertifika/belge düzenleyemez ve/veya
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yenileyemezler. YK tarafından daha önce yapılmış olan sörvey işlemleri geçerliliklerini ilk zo-

runlu denetime kadar korur. YK tarafından yetkinin askıya alındığı sürece yapılması gereken

sörvey işlemleri İdare tarafından koordine edilir.

Yetkinin iptali

MADDE 27 – (1) YK’lerin yetkileri aşağıdaki durumlarda iptal edilir:

a) 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki yetkilerinin askıya alınması veya kısıtlanması

süresi içerisinde/sonunda YK’nin talebi üzerine yapılan denetimde uyarılmayı gerektiren se-

beplerin devam ettiğinin tespit edilmesi halinde,

b) 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre iki yıl içerisinde iki defa kısıtlama veya askıya

alma durumunda,

c) Merkez ofisine veya bölge ofisine yapılacak denetimlerin önlenmesi veya engel çı-

karılması ve YK’nin yazılı gerekçesinin uygun bulunmaması halinde,

ç) YK tarafından kasıt ile tamamen yanlış veya gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi veya

bilgi saklandığının tespit edilmesi ve YK’nin yazılı gerekçesinin uygun bulunmaması halinde,

d) Geçici 1 inci maddenin üçüncü fıkrasının yerine getirilmemesi halinde.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında imzalanan yetkilendirme protokolleri, İdare tarafından

görülen lüzum üzerine, bir yıl önceden yazılı olarak bildirilmek kaydıyla iptal edilebilir.

(3) Yetkisi iptal edilen YK, iptalin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde yetki

talebinde bulunamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Saklı hükümler

MADDE 28 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelikte atıfta bulunulan IMO’nun tüm Uluslar-

arası Sözleşmelerinde, Genel Kurul Kararlarında, Kural ve Rehber ile diğer dokümanlarında

ve bunların eklerinde söz konusu olabilecek uluslararası geçerliliği olan tüm değişiklikleri, dü-

zeltmeleri ve yeni ek gibi düzenlemeleri uygulayıp uygulamama hakkına sahiptir.

Uluslararası çalışmalara katılım

MADDE 29 – (1) İdare, denizcilikle ilgili uluslararası örgütlerin, kuruluşların ve böl-

gesel komisyonların çalışmalarına katılım için YK’den daimi veya geçici temsilci talep edebilir.

(2) İdarece gerekli görülmesi ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmaması kaydıyla,

birinci fıkrada belirtilen komisyon ve kuruluşların çalışma usulleri ve alacakları kararlar, ge-

nelgeler ile düzenlenerek yürürlüğe konulur.

Sınırlı yetkili kuruluşların yetkilendirilmesi ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin usul

ve esaslar

MADDE 30 – (1) Liman devleti denetimine tabi olmayan uluslararası sefer yapan ge-

miler, 12 ve daha az yolcu taşıyan uluslararası sefer yapan ticari yatlar ile ulusal sefer yapan

gemiler SYK’ler tarafından belgelendirilir. Bu belgelendirmeyi YK’ler de yapabilir.
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(2) SYK’ler belirli gemi tipi ve bölgesel hizmetler için tek veya bir bütün olarak en

fazla 10 yıla kadar yetkilendirilebilir.

(3) SYK’ler için yetkilendirme ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar, bu Yö-

netmelik ve Ek-1’de belirtilen asgari kriter hükümlerinin tamamına bağlı kalmadan Bakanlık

tarafından ayrıca hazırlanacak bir Tebliğ ile belirlenir.

Mevcut yetkilendirilmiş kuruluşlar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay

içerisinde mevcut yetkilendirme protokollerinin yenilenmesine yönelik başvuru yapılması ge-

rekir. Altı ay içinde başvuru yapmayan mevcut YK’lerin yetkilendirme protokolleri geçersiz

sayılır.

(2) Mevcut yetkilendirme protokolleri, yeni protokollerin imzalanmasından sonra ge-

çersiz hale gelir.

(3) Mevcut YK’ler 21 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki gerekliliklerini bu

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en fazla on sekiz ay içerisinde yerine getirir.

Yetkisi iptal edilmiş kuruluşlar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 1/10/2003 tarihli

ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına

Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında yet-

kisi iptal edilen YK’ler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde başvuru

yapmaları halinde bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilebilir.

İdare tarafından belgelendirilen gemiler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uluslararası sefer

yapan; yük, yolcu, römorkör ve çeşitli hizmet gemileri ile on ikiden fazla yolcu taşıyan ticari

yatlar bir yıl içerisinde YK tarafından düzenlenen klas sertifikasını almak zorundadır.

(2) Liman devleti denetimine tabi olmayan uluslararası sefer yapan gemiler, 12 ve daha

az yolcu taşıyan uluslararası sefer yapan ticari yatlar ile ulusal sefer yapan gemiler,  yetkilen-

dirme protokolü yapılana kadar İdare veya YK’ler tarafından belgelendirme işlemlerine devam

edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilen-

dirilmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/2003 tarihli ve 25044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 60 ıncı mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 60 - Oda Koordinasyon Kurulu üyeleri, Oda Üyesi Birlik Yönetim, Denetleme,
Yüksek Onur Kurulu üyeleri ve Oda Yönetim Kurulu, şube yönetim kurullarının asıl üyeleri,
Oda Onur ve Oda Denetleme Kurullarının asıl üyeleri, meslek dalı ana komisyonlarının yürüt-
me kurulu başkanları ve Kadın Komisyonunca belirlenecek bir üyeden oluşur. Koordinasyon
Kurullarının çalışma usulü yönerge ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
—— • ——

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME

FAKÜLTELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeli-
ğinin 7 nci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zo-
runlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri
için üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Bir dönemde her ders için bir ara sınav ve çoktan seçmeli dönem

sonu sınavı gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Ara sınav; çoktan seçmeli,
açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Bununla birlikte
dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değer-
lendirme araçlarıyla da yapılabilir. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esas-
ları ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle
birlikte ilan edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin; 1 inci maddesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz dö-
nemi başında, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/9/2015 29464
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İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yü-

rütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve
öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen
yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğreti-
mine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
tanımlanan ve enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalını veya anasanat dalını,

b) Anabilim/anasanat dalı başkanı (EADB): İstanbul Kemerburgaz Üniversitesine bağlı
enstitülerin anabilim/anasanat dalı başkanlarını,

c) Enstitü: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesine bağlı enstitüleri,
ç) Enstitü kurulu: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesine bağlı enstitülerin enstitü ku-

rullarını,
d) Enstitü müdürü: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesine bağlı enstitülerin enstitü mü-

dürlerini,
e) İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS): İstanbul Kemerburgaz Üniversitesince yapılan İngi-

lizce Yeterlik Sınavını,
f) Mütevelli Heyet: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) Rektör: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesine bağlı enstitülerin enstitü yö-

netim kurullarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programlarına ilişkin genel esaslar
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ile
yükseköğretim kurumlarının yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında
geçişe izin hususları Senato tarafından belirlenir.
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(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin
aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak
öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açı-
labilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-
masına ve başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak
üzere Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanına sahip olmaları
gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve ana-
sanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz, ALES
puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES pua-
nının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü
eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Üniversite yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-
bileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-
lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eği-
tim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az se-
kiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en
geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak
zorundadır.

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

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre

MADDE 7 – (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 bu Yönetmelikte öngörülen başarı koşul-
larını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız
olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili

esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı

her öğrenci için kendi Üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci

yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç

ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim ku-

rulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri ara-

sından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Se-

nato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yük-

seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin

birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite

kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri

önünde sözlü olarak savunur.

(2) 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 tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin

intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-

rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü

yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-

risi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de

Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluş-

ması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına

teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-

rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla il-

gili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu

izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler

ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen

üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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(8) 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 enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-

mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-

disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 10 – (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 enstitüye teslim eden ve tezi

şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması 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 anabilim/anasanat

dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet ta-

rihi 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 Yük-

seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin

alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya

rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-

ğerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda

yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 12 – (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 ens-

titü ile ilişiği kesilir.
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Danışman atanması

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı

her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir

öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere ve doktora derecesine sahip bir öğ-

retim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma

MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat

dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları enstitüce tezli yüksek

lisans programı için belirlenmiş olan şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans prog-

ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü

yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programına ilişkin genel esaslar

MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve

yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en

az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS

kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik

on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az

300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-

netim 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) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-

rini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aranan şartlar aşa-

ğıda belirtilmiştir:

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES puanına

sahip olmaları gerekir.
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b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl

süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar

dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan

türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip

olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-

larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına

sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES

puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu

ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.

Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hu-

suslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-

sine sahip sayılır.

(3) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye

alınacağı Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato

kararı ile yükseltilebilir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat

dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı

aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu

tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası

yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)

tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir

puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre ge-

rekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-

zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirle-

necek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına

sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği

ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde 55 pu-

andan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları ge-

rekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bö-

lümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart

puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde,

temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortala-

ması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendir-

meye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden
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doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer

belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci

kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan

veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan

muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine

göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES

puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato

tarafından belirlenir. Enstitü yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-

bilir.

Süre

MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-

den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 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) 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 enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) 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 ilişiği kesilir.

(4) 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.

Tez danışmanı atanması

MADDE 18 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kad-

rosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu

ile tez başlığını enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla

kesinleşir. Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatoca belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından se-

çilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatoca

belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-

rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyele-

rinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması

gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atana-

cak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden

olabilir.

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2017 – Sayı : 29952



Yeterlik sınavı
MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Senato tarafından belirlenir. Ancak
yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, 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 değerlendirmek
amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman
dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yö-
netim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden
oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-
larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında bu Yö-
netmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün için-
de enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora prog-
ramı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, enstitü kararıyla belirlenen dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-
me şartları Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atan-
ması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

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

Tez önerisi savunması
MADDE 21 – (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, 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
enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. 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 enstitü 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 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-
rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.

(2) 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 tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer
alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulunca
karar verilir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.
Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
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enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri
yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrenci-
nin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı
olamayanlar için talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 23 – (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 enstitüye gön-
derir.

(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 enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak ka-
zanır. 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 anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı ta-
rihidir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğ-
retim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programına ilişkin genel esaslar

MADDE 24 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-
sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik 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, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü 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 25 – (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
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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 Se-
nato 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 Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.
ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, her
bir üniversitenin Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakül-
teleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra
hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 26 – (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
Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ili-
şiği kesilir.

(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 27 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık ya-
pacak kendi Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, re-
sital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin
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birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve baş-
lığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğren-
cinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak danışmanın, en
geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta ye-
terlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi
için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez da-
nışmanı 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 28 – (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) 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.

(3) 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 enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve

enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak

üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü

yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur.

Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) 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.

(6) 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 enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız

bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü 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.
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Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğren-

cinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş

olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı ola-

mayanlar için talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans

diploması verilir.
Sanatta yeterlik diploması

MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları
da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve ba-
şarılı bulunan uygulamalı 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
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 uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 30 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden
lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri Üniversite
dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı aday-
ları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler
de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 31 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir
konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü
derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece
elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrencilere, aldıkları
ders ya da derslere ilişkin devam ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Bu belgede
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ilgili derslerin kredi/saatleri de belirtilir. Program derslerini alan bir özel öğrenci, programın
öğrenci kabul koşullarını tümüyle yerine getirerek lisansüstü öğrencisi statüsünü kazanabilir.
Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Lisansüstü programa
kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet iş-
lemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini ge-
çemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 32 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan

başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş kabul

koşulları süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla, EABD'nin önerisi ve enstitü

yönetim kurulu kararıyla, Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla

kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin

hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kuru-

mundan yatay geçiş yapan öğrencinin Üniversite tarafından duyurulan başvuru şartlarını sağ-

lamış olması gerekir. Yarıyıl uzunluğu Üniversite dışındaki üniversitelerden gelen öğrenciler

için kredi eşdeğerliği enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrenci

yüksek lisans programına geçebilir. Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin enstitü yönetim ku-

rulu kararı ile programa intibakı yapılır.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesin-

leşmesi için gerekli koşullar enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 34 – (1) Anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü

programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer

ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaş-

tırılan asgari koşullara uymak şartı ile enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-

leri tarafından verileceği, anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yö-

netim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili prog-

ramın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine

göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafın-

dan belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik

ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere

o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı

ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz

önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri

hesaplanır.
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(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(5) 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, anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordi-

natörü/başkanı tarafından yapılır.

(6) Senato tarafından öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam ede-

bilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(7) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt 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

sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soru-

ların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt orta-

mında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasında Yükseköğre-

tim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.

İngilizce yürütülen programlar

MADDE 35 – (1) İngilizce yürütülen programlar için dil sınavı olarak, Kamu Personeli

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)/Üniversitelerarası Dil Sınavı (ÜDS)/Yabancı

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 55 veya muadili kabul edilen uluslararası Test of English

as a Foreign Language/İnternet üzerinden test (TOEFL IBT), Test of English as a Foreign

Language/Bilgisayarlı test (TOEFL CBT), Test of English as a Foreign Language/Yazılı test

(TOEFL PBT) sınavlarının birinden alınan sonuç kabul edilir. Dil sınavı olmayan adayların

Üniversitenin İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olmaları gerekir.

Derslere devam

MADDE 36 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

Notlar

MADDE 37 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri

öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur.

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

F 0,00

(2) Notların ve not ortalamalarının, 100’lük sisteme çevrilmesi gerektiğinde, Yüksek-

öğretim Kurulu tarafından belirlenen çevirme tablosu uygulanır.

(3) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır;

a) Eksik (I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu

halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur.

Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
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teslimi tarihinden itibaren otuz gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır.

Aksi halde (I) notu kendiliğinden (F) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri

hallerde öğrencinin başvurusu, EADB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla uzatıla-

bilir.

b) Yeterli (S) notu; not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere

verilir.

c) Yetersiz (U) notu; not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğ-

rencilere verilir.

ç) Gelişmekte olan (P) notu; proje veya tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan

öğrencilere verilir.

d) Muaf (EX) notu; öğrencinin enstitü yönetim kurulunca muaf tutulduğu dersler için

verilir. Ayrıca, bazı derslerden Senato tarafından belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere de

ilgili derslerden EX notu verilebilir. EX notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gös-

terilir.

e) Çekilmiş (W) notu; normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğ-

rencinin yarıyıl başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin

izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekil-

melerinde aşağıdaki kurallar uygulanır.

1) Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W aldığı ve not ortalamasına

katılmayan derslerden çekilemez.

2) Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere program boyunca en çok iki

ve lisans eğitiminden doktora programına kabul edilen öğrenciler için en çok dört dersten da-

nışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir.

f) Not ortalamasına katılmayan (NI) notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya prog-

ramların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu

not, öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gös-

terilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders

saydırma işlemlerinde kullanılmaz. NI notu alınan dersler tekrarlanamaz. NI statüsünde alınan

derslerin statüsü aynı program içinde değiştirilemez.

(4) Yarıyıl sonu ders notları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletildiği anda kesinleşir

ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanır.

Not ortalamaları

MADDE 38 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalama-

ları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri

ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not

ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı,

alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane

olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itiba-

ren EADB tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu ders-

lerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan

en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçirilir.
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İlişik kesme

MADDE 39 – (1) Lisansüstü öğretim öğrencilerinin aşağıdaki durumlarda kayıtlı ol-
dukları programlardan ilişikleri kesilir:

a) Öğrenciler, bir dilekçe ile enstitüye başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildire-
bilir.

b) Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrenciler ile bir başka üniversiteye yatay geçiş
yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir.

(2) İlişiği kesilen öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim harçları ve öğrenim ücretleri
iade edilmez.

Ders tekrarı

MADDE 40 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya seçmeli
derslere EADB tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler, genel
not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu ders-
lere EADB tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rek-
törü yürütür.

—— • ——
Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

SINAV DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Önlisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin 10 uncu
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Başarı durumuna göre yatay geçiş ile kayıt yaptıranlar hariç, Üniversiteye kesin
kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının yarıyıl başlangıç
tarihinden itibaren bir aylık süre içinde başvurmaları durumunda, diğer yükseköğretim prog-
ramlarından geçer not alınan tarih itibarıyla son beş yıl içerisinde başardıkları derslerden ilgili
yönetim kurulu kararı ile başarılı kabul edilebilir. Bu durumda her on yedi kredilik muafiyet
için bir yarıyıl düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği sınıf belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-
dığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim
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süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans prog-
ramlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl için-
de tamamlamak zorundadırlar. Bu süreler sonunda bu maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci
fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla mezun olamayan öğrencilerin Üniversiteyle ilişiği kesilir.
Bilimsel ve yabancı dil hazırlık eğitim süresi en fazla iki yıldır. Hazırlık eğitimini iki yıl içinde
başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.”

“(7) Öğrencinin, eğitim-öğretim yarıyılı başlangıç tarihinden itibaren en geç bir ay içe-
risinde bir dilekçe ile başvurması ve başvurusunun dayandığı mazeretini kanıtlaması koşulu
ile ilgili fakülte, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafın-
dan, askerlik hizmeti hariç, meslek yüksekokullarında en fazla iki, diğer akademik birimlerde
en fazla dört yarıyıla kadar öğrenime ara izni verilebilir. Askerlik, sağlık kurulu raporu ve doğal
afet mazeretlerinde başvuru süresi için kısıtlama uygulanmaz. Öğrenci izinli sayıldığı süre için-
de öğrenimine devam edemez ve öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bu kap-
samdaki öğrencilerin izinli veya mazeretli oldukları süre içerisinde başka bir yükseköğretim
kuruluşundan aldıkları dersler ve notlar geçersizdir. Bu izin, yarıyıl başlangıcından o yarıyıla
ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir. Bu izni alan bir
öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, öğrenim süresinden sayılmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz
Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/10/2012 28438

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/1/2013 28545

2- 14/7/2014 29060

3- 22/8/2014 29096

4- 16/3/2015 29297

5- 14/9/2015 29475

6- 28/1/2016 29607
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Dinar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/277 

Karar No : 2016/791 

Ġftira suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 03/11/2016 tarihli 

ilamı ile verilen sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının mağdur 

Selahattin ve Oruç oğlu, 21/10/1965 doğumlu, Konya, Kadınhanı, Atlantı mah/köy nüfusuna 

kayıtlı YUSUF ERGÜN‘e tebliği gerekmiĢ ancak tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli 

karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 11096 

—— • —— 
Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

S. No Esas No Karar No Karar Tarihi 

MüĢteki Adı 

Soyadı 

Baba 

Adı 

Doğum Yeri - 

Tarihi Suç Cezası 

1 2014/292 2015/855 06.11.2015 
HATĠCE 

TÜRKMEN 
MUSA 

AKDAĞMADENĠ 

1967 

5237 Sayılı 

T.C.K.'nun 125/1, 

106/1-1 maddesi 

uyarınca Hakaret, 

Tehdit 

HAGB, 

HAGB 

 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade 

edildiği ve zabıtaca da yapılan araĢtırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı 

Tebligat Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince haklarında verilen hüküm Resmi Gazete‘de 

ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince Resmi Gazete‘de ilanın yayınlandığı tarihten 

itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmıĢ sayılacağı, ilan masraflarının sanıklardan tahsil olunacağı 

hususu ilanen tebliğ olunur. 11097 

—— • —— 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/145 

Karar No : 2016/458 

Hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlal ve mala zarar verme suçlarından sanık Gökhan 

Gündem hakkında 1 yıl 9 ay 20 gün hapis, 10 ay hapis ve 2.000 TL adli para cezası verildiği, 

kararın Sanık Müdafii tarafından mevzuata ve hukuka aykırı olması sebebiyle temyiz edildiği, 

olayın müĢtekisi Kadri ve Bahriye oğlu 1958 d.lu, DĠLAVER BREGU'nun tüm aramalara rağmen 

bulunamadığı ve adresi tespit edilemediğinden; 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve temyiz 

dilekçesinin RESMĠ GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan 

olunur. 11153 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ARSA SATIġI KARġILIĞI GELĠR PAYLAġIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ): 

―Ġstanbul Ġli Üsküdar Ġlçesi Bulgurlu Mahallesi Arsa SatıĢ KarĢılığı Gelir PaylaĢım ĠĢi‖ 

ihalesi; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘na tabi olmayıp, ―Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı SatıĢ, 

Devir, Ġntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir 

PaylaĢımı Ġhale Yönetmeliğinin‖ (DeğiĢik: 27/02/2007 - 26447 R.G. /10. md.) 26. maddesinde yer 

alan hükümlere uygun olarak Açık Ġhale Usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı 

bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı Ġstanbul Hizmet Binası 

Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı 

Küçükçekmece / ĠSTANBUL 

b) Telefon numarası : (212) 495 40 40 

c) Faks numarası : (212) 495 12 95 

2 - Ġhale konusu arsa satıĢ karĢılığı gelir paylaĢım iĢinin; 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 30.622 m2 Yüzölçümlü TaĢınmaza ĠliĢkin Arsa SatıĢ 

KarĢılığı Gelir PaylaĢım Modeli Ġle Ġhale Edilmesi. 

Emsal:1,50 

  Toplam 41.570,00 m2 (Konut + Ticari, Cami, Park ve 

Meydan dahil) 

b) Yapılacağı yer : Ġstanbul Ġli Üsküdar Ġlçesi Bulgurlu Mahallesi 

c) ĠĢin süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 900 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı Halkalı 

Atakent Mahallesi 221. Sok. No: 5   34307 Halkalı - 

Küçükçekmece / ĠSTANBUL 

b) Tarihi ve saati :  07.02.2017 - 11:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.  

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. ġekli ve içeriği Teklif Alma ġartnamesinde belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Teklif Alma ġartnamesinde belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Ġhale konusu iĢte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıĢtırılabilir. Ancak iĢin tamamı 

alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir ya 

da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren 

belge. 

4.1.7. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına 

dair birinci oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiĢ belge, 

4.1.8. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair birinci 

oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiĢ belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

34.000.000 TL‘den (OtuzdörtmilyonTürkLirası) az olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, 

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri: 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri; 

a) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 

Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50‘den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. ĠĢ hacmini gösteren belgeler: 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

Ġsteklinin cirosunun 50.000.000 TL‘den, taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin 

gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım iĢlerinin parasal tutarın 33.000.000 TL‘den az 

olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilecektir. 
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Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan baĢlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri: 

Son on beĢ yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleĢtirdiği idarece kusursuz kabul 

edilen benzeri iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin (iĢ bitirme, iĢ denetleme ve iĢ yönetme) 

verilmesi zorunludur. 

ĠĢ deneyimi olarak Ġstekliler tek bir sözleĢme kapsamında kaba ince olarak bitirdikleri en 

az 45.000 m² bina, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Dinlenme Tesisleri, Kültür Eğlence, 

konut, fabrika, vb. inĢaatı deneyim belgesi, iĢ bitirme, iĢ denetleme ve iĢ yönetme ile 

belgelendirilecektir. Ortaklık olması halinde; ortaklığı teĢkil eden firmalarından en az birinin 

yukarıda belirtilen değerin %70 ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az %30‘unu karĢılamak 

zorundadır. Ortaklığı teĢkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki Ģartın tamamını (%100) 

karĢılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu Ģart aranmaz. Yapı kullanma izin belgeleri kabul 

edilmeyecektir. 

5 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Ġhale, yerli ve yabancı inĢaat firmalarına 

ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluĢlarıyla yapacakları ortak giriĢimlere açıktır. 

Ancak bu uluslararası bir ihale değildir. 

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1000 TRY (BinTürk Lirası) 

karĢılığı T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı (TOKĠ) Ġstanbul Hizmet Binası 

adresinden satın alınabilir. 

6.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı 

(TOKĠ) Ġstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No: 5 (Kanuni Sultan 

Süleyman Hastanesi karĢısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / ĠSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

8 - Bu iĢin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satıĢ karĢılığı satıĢ toplam gelirinin 

(ASKSTG)‘ nin %2‘sidir. Kesin teminat tutarı ise satıĢ toplam gelirinin (ASKSTG)‘nin %4‘üdür. 

Teminat mektupları süresiz olarak düzenlenecektir. 

9 - Teklifler, Teklif Alma ġartnamesinin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek 

olup, herhangi bir Ģartlı teklif kabul edilmeyecektir. 

10 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

11 - Ġhale dosyasını Ġdare‘den temin eden istekliler, ihale konusu iĢle ilgili sorularını, 

31/01/2017 tarihi saat 17:30‘a kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile Ġdareye 

iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra Ġdareye ulaĢan sorular dikkate alınmayacaktır. Sorular 

ile ilgili cevapları oluĢturan ―Açıklama veya Açıklamalar‖ ile gerekli durumlarda düzenlenecek 

―Zeyilname veya Zeyilnameler‖, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en geç 2 (iki) gün 

önce tüm isteklilere Ġdare tarafından bildirilecektir. 434/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 

AĢağıda özellikleri, Ģartları belirtilen 1 (bir) adet taĢınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 36. 

maddesi gereğince ―Kapalı Teklif Usulü‖ ile ihale edilerek satılacaktır. 

 

Sıra 

No 

Ada-Parsel 

Adres Yüzölçümü Ġmar Durumu 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

1 

Atatürk Mahallesi, 

516 ada 5 parsel 

sayılı taĢınmaz. 

29.347,87 

m2 

Turizm+Ticaret+ 

Konut Alanı 

160.000.000,00 

TL 

4.800.000,00 

TL 

 

1 - Ġhale ġartnamesi; Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı, Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğü, 

Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/ĠSTANBUL adresinde 

ücretsiz görülebilir ve 2.500,00 TL karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. 

2 - Ġhale 31.01.2017 Salı günü saat 10:00‘da Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı, 

Kumburgaz Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 3 adresindeki Ek Hizmet Binasında bulunan 2. Kat 

Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3 - Büyükçekmece Ġlçesi, Atatürk Mahallesi, 516 ada 5 parsel sayılı taĢınmazın, satıĢ 

bedeli peĢin veya taksitle ödenebilecek olup; taksit sayısı ve miktarı, ödeme takvimi ve tapu devri 

ile ilgili bilgiler Ģartnamede belirtilmiĢtir. 

4 - Ġhaleye iĢtirak etmek isteyenler; 

Özel KiĢiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres YerleĢim Belgesi, Geçici Teminat 

Makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına 

dair Mali Hizmetler Müdürlüğü‘nden alınacak belge ile ġartname bedeline ait makbuzu 

getireceklerdir. 

Tüzel KiĢiler: Faaliyet Belgesi, Ġmza sirküleri, Ġhaleye katılacak kiĢinin noter onaylı yetki 

belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat 

makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına 

dair Mali Hizmetler Müdürlüğü‘nden alınacak belge ile ġartname bedeline ait makbuzu 

getireceklerdir. 

5 - Ġhaleye iĢtirak etmek isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 

Ģartnamede belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 

geç 30.01.2017 günü mesai bitimine kadar Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı, Mimarsinan 

Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/ĠSTANBUL adresindeki Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü‘ne sıra numaralı alındılar karĢılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

7 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 450/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 18 Ocak 2017 – Sayı : 29952 

 

ORGANĠK ÇAY TARIMI KONTROL VE SERTĠFĠKASYON HĠZMETĠ  

SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - 7 ĠĢletme, 12.580 üretici ve 40.377 dekar çaylık alanında Organik Çay Tarımı Kontrol 

ve Sertifikasyon Hizmeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 

9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı 

/RĠZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.02.2017 günü saat 14.00‘e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00‘de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3‘ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6‘sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır.  

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 380/1-1 

—— • —— 

KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı‘nın ihtiyacı olan 150 ton (± %20) kalorifer 

yakıtı (Kalyak Fuel Oil - 4) alımı 30 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 14.30‘da kapalı teklif alma 

usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 50,00.- TL karĢılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: THK Genel BaĢkanlığı   (0 312) 303 73 78 - 80 

 477/1-1 
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LOKOMOTĠF MAKĠNĠST KABĠN KLĠMALARI BAKIM-ONARIM  

ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/15987 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

    Ġhale konusu iĢin niteliği,  

    türü ve miktarı : 65 Adet Lokomotif Makinist Kabin Klimaları Bakım - 

Onarımı iĢi teknik Ģartnamesine göre yaptırılacaktır. 

2 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 01.02.2017 - Saat 15:00 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

01/02/2017 günü saat 15:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 400/1-1 

—— • —— 

7000 KG TRĠMETĠLFENĠLAMONYUM KLORÜR SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin‘de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

ĠĢletme Müdürlüğü ihtiyacı için 7000 Kg Trimetilfenilamonyum klorür AAF teslimi kapalı zarfla 

teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 

ġartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF ĠĢletme Müdürlüğünden 

75 TL bedel ile temin edilebilir. ġartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin ġubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine ĠletiĢim 

bilgileri, vergi dairesi ve numarasının iĢlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması 

durumunda isteklilere Ģartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9352 

nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

Ġhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve Ģartlar Ģartnamede belirtilmiĢtir. 

Ġhale tarihi 01 ġubat 2017 günü saat 14.30 olup; Ġsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf 

içindeki teklif mektuplarını AAF ĠĢletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu Ġhale Toprak Mahsulleri Ofisi Ġhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 428/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aĢağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale 

usulü Ġle ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 AfĢin/KAHRAMANMARAġ 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

A- a) Dosya No : 2017/01 

b) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Ebatlardaki 4 Kalemde Toplam 19 Adet 

Tamburun Teknik ġartname Esaslarında Kauçukla 

(Oto Klav Sistemi Sıcak Kaplama) Kaplanması ĠĢi 

c) Teslim yeri : EÜAġ AfĢin-Elbistan A Termik Santralı ĠĢletme 

Müdürlüğü AfĢin/KAHRAMANMARAġ 

d) Teslim tarihi : SözleĢme tarihinden itibaren 75 Takvim Günüdür. 

e) Ġhale tarihi ve saati : 03/02/2017 Saat: 14.00 

f) ġartname bedeli : 100,00.-TL 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAġ AfĢin-Elbistan A Termik Santralı ĠĢletme 

Müdürlüğü/AFġĠN 

b) ġartname bedelinin  

    yatırılacak yer : Vakıfbank AfĢin ġb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 

7271 - AfĢin Ziraat Bankası ġb.TR 6400 0100 0390 

2989 6309-5001 nolu hesaba  

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: Ġdari ġartnamenin 7. maddesinde belirtilmiĢtir. 

5 - Ġhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ġhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 AfĢin/KAHRAMANMARAġ adresinde 

görülebilir ve ücreti karĢılığı (aynı adresten) temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14.00‘e kadar EÜAġ ĠĢletme Müdürlüğü‘ne verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, her iki ihale için birim fiyat olarak vereceklerdir. 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, en az 90 takvim günü olmalıdır. 

11 - Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden ġirketimizin Satın Alma ve Ġhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 435/1-1 
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95 OKTAN BENZĠN SATIN ALINACAKTIR 

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

AĢağıda özellikleri belirtilen malzemenin alımı iĢi Açık Ġhale Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - TeĢekkülün; 

-1 Adresi : Çoğulhan Mah. Mevkii AfĢin / KAHRAMANMARAġ 

-2 Telefon ve Fax : 0344 524 22 82 / 0344 524 22 80 

-3 E-Posta Adresi : ael@euas.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın; 

a) Niteliği ve Türü Miktarı Ġhale Kayıt No Dosya No ġartname Bedeli Ġhale Tarihi 

95 Oktan Benzin 70.000 Litre 2017/13810 TER-AEL-2017-0001 120,00 TL 08.02.2017 

b) Teslim Yeri  : AEL ĠĢletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 

c) Teslim Tarihi : SözleĢme imzalandıktan itibaren 365 takvim günüdür.. 

d) Ġhale Usulü : Açık Ġhale Usulü 

3 - Ġhalenin; 

a) Yapılacağı Yer : AEL ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale Salonu. 

b) Tarihi ve Saati  : Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat :14.00 

c) Ġhale Dokümanlarının 

    Görülmesi ve Temini : AEL ĠĢletmesi Satınalma ġube Müdürlüğü  

4 - Ġhale dökümanı (Teklif Ġsteme Belgeleri) aĢağıda belirtilen adreslerde ve ġirketimizin 

Ġnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

4.1 - Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, ihale dokümanı (Teklif Ġsteme Belgelerini) 

bedelini; 

- Vakıfbank Elbistan ġubesi IBAN NO: TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 hesabına 

yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iĢ ile ilgili istekli firma bilgilerinin ve vergi numarasının 

yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, EÜAġ AfĢin-Elbistan Linyitleri ĠĢletme 

Müdürlüğü (Tel: 0-344-524 22 82/2569) Çoğulhan Mahallesi Mevkii AfĢin/ KAHRAMANMARAġ 

adresinden temin edilebilir. 

5 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek 

Odası belgesi, isteklinin Ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen 

Ortak GiriĢim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)  

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)‘ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00‘a kadar AEL ĠĢletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, Ġadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmaz.) 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - ĠĢ bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAġ Genel 

Müdürlüğü Satın alma ve Ġhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir. 

 454/1-1 
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TOHUM ĠLACI ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

ĠKN : 2017/21214 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : MithatpaĢa Cad. No: 14 (06100)   YeniĢehir/ANKARA 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 - 458 55 00 

  Faks: 0 312 - 458 58 00 - 458 58 01 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : - 25.800 kg. Thiamethoxam FS 350 %35 + Thiram 

(TMTD) WP %80 + Hymexazol SL (L) %36 ilaçlarını 

ihtiva eden hazır karıĢım veya, 

  - 29.000 kg. Ġmidacloprid FS 600 %60 + Thiram 

(TMTD) WP %80 + Hymexazol SL (L) %36 ilaçlarını 

ihtiva eden hazır karıĢım. 

b) Teslim Yeri : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Tohum ĠĢleme Fabrikası 

Etimesgut / ANKARA 

c) Teslim Tarihi : Tohum ilacı SözleĢmenin imzalanmasını müteakip, iĢe 

baĢlama tarihinden itibaren; 2/3‘ü 10 (on) gün içerisinde, 

geriye kalan kısmı da Temmuz - 2017 sonuna kadar 

teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

  MithatpaĢa Cad. No: 14 (06100)   YeniĢehir/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 22.02.2017 ÇarĢamba günü, Saat: 14.00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanları MithatpaĢa Caddesi No: 14 YeniĢehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve Ģartnameler 

(KDV dahil) TL/Tk.100,00 (Yüz Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 22.02.2017 ÇarĢamba günü, saat 14.00‘e kadar MithatpaĢa Caddesi No.14 

(06100) YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 433/1-1 
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ERZĠNCAN ġEKER FABRĠKASINDA BULUNAN 1 ADET 40 TON/ GÜN KAPASĠTELĠ 

HOWE MARKA KÜP ġEKER TESĠSĠ (KOMPLE) SATILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

Erzincan ġeker Fabrikasında bulunan 1 Adet 40 ton/ gün kapasiteli Howe Marka sert küp 

Ģeker tesisi, komple 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun kapsamında 

―SATIġ‖ yöntemi ile ihale edilerek satılacaktır. SatıĢ ihalesi 02/02/2017 günü saat 14.00 de 

MithatpaĢa Caddesi No: 14 06100 YeniĢehir/ ANKARA adresinde bulunan ġirketimiz Genel 

Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Ġhale kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler yapılmak suretiyle ―PAZARLIK 

USULÜ‖ ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale pazarlık 

görüĢmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma usulü ile 

sonuçlandırılabilir. Pazarlık usulünde ihaleye baĢlanabilmesi için en az iki adet teklifin olması 

gerekmektedir. Aksi takdirde ihale iptal edilecektir. Ġhaleye gerçek ve tüzel kiĢiler ile Ortak 

GiriĢim grupları katılabilir. Ġhaleye komple tesis için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Ġhalede verilen teklifler aynı saatte açılacak ve pazarlık görüĢmelerine baĢlanacak olup, bu 

nedenle teklif sahiplerinin ihale gün ve saatinde MithatpaĢa Caddesi No: 14 06100 YeniĢehir/ 

ANKARA adresinde bulunan ġirketimiz Genel Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Ġhalenin geçici teminatı 4.000 TL olup, teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Teminatlar banka teminat mektubu veya nakit olabilecektir. 

Ġhaleye katılmak için öncelikle Ģartnamenin satın alınması zorunludur. Ġhale ġartnamesi; 

- MithatpaĢa Cad. No: 14 06100-YeniĢehir/ANKARA adresinde bulunan Genel Müdürlük 

veznesine veya ,  

- T. ĠĢ Bankası BaĢkent Kurumsal ġubesi Ankara nezdinde bulunan Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğünün TR93 0006 4000 0014 3990 0475 98 no.lu hesabına 200,- TL. 

yatırılarak ― Erzincan ġeker Fabrikasında bulunan Howe Marka küp Ģeker tesisi Ġhale ġartnamesi 

ifadesini içerir Ģekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kiĢi, tüzel kiĢi veya ortak giriĢim 

grubunun isminin de açıkça belirtildiği dekont karĢılığında, Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel 

Müdürlüğü Pazarlama ve SatıĢ Dairesi BaĢkanlığı (Kat 6) MithatpaĢa Cad. No: 14 YeniĢehir/ 

ANKARA adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir. 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. ihale iĢlemlerini 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları 

Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. Ġhale iĢlemleri 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununa tabi olmayıp, Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. ihaleyi yapıp, yapmamakta veya 

dilediğine yapmakta, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 

belirlenecek tarihe kadar uzatmada serbesttir. 

Satılacak tesisin demontajı alıcı tarafından yapılacak olup, teknik bilgileri ihale 

Ģartnamesinde belirtilmiĢtir. 

Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası 

üzerinden peĢin fiyat esasına göre değerlendirilecektir.  

ÖzelleĢtirme iĢlemleri 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı kanunla 

değiĢik geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun  

27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Ġhale ile ilgili bilgiler 0 312 458 57 57 no.‘lu telefondan ve www.turkseker.gov.tr 

adresinden alınabilir. 

NOT: Söz konusu satıĢ iĢlemi ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 18/11/2016 tarih, 7657 

yazısı ile ġirketimize verilen yetkiye istinaden yapılmaktadır. 404/1-1 
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10 KALEM EKONOMĠK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ ÇALIġIR,  

KULLANABĠLĠR TEZGAHLAR SATILACAKTIR 

TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından: 

 SİVAS 

1 - ġirketimizce, 10 kalem ekonomik ömrünü tamamlamıĢ çalıĢır, kullanabilir Tezgahlar 

Ģartnameleri dâhilinde, Açık Artırma ihale usulü ile satılacaktır. 

2 - Açık Artırma Ġhale Usulü ile 02.02.2017 tarihinde saat 14.00'te ġirketimiz Alım-Satım 

ve Ġhale Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhaleye girebilmek için Ģartname ekindeki listede belirtilen geçici teminat alınacaktır. 

4 - Ġsteklilerin, ihalenin yapılacağı yere istenilen teminat ve belgelerle gelmesi gerekir. 

Bizzat iĢtirak etmeyeceklerin Teklif ve belgelerinin, Ġhale saatinden yarım saat önce TÜDEMSAġ 

Ticaret ve Pazarlama Dairesi BaĢkanlığına gelmiĢ veya elden verilmiĢ olması Ģarttır. Postada 

olacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

5 - Bu iĢe ait Ģartnameler ücretsiz olarak ġirketimiz Ticaret ve Pazarlama Dairesi 

BaĢkanlığından temin edilebilir. Ġhale ile ilgili açıklayıcı bilgiler Ģartname ve eklerinde mevcuttur. 

6 - ġirketimiz 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

kısmen yapmakta ve dilediği iĢtirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir. 

7 - Söz konusu satılacak malzemelerin listesi www.tudemsas.gov.tr Satınalma - Ġhaleler 

kısmında internet adresinde görülebilir. 423/1-1 

—— • —— 

TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Bitlis İli İl Encümen Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Ġl Özel Ġdaresine ait Ġlimiz Merkez Ġlçesi Atatürk Mahallesi 48 ada 5 parsel 

noda kayıtlı 4082,00 m2 yüz ölçümlü Ġl Özel Ġdaresi Hizmet Binasının 2886 Sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile Bitlis Ġl Encümenince 

09/02/2017 Salı günü saat 11:00' de yapılacak ihale ile satılacaktır. 

2 - Ġhale ile ilgili Ģartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Bitlis 

Ġl Özel Ġdaresi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Emlak Servisinde görülebilir. 

3 - Ġhale, 09/02/2017 günü saat 11:00‘de Ġl Özel Ġdaresi Hizmet Binasındaki Ġl Encümeni 

Toplantı Odasında Ġl Encümenince yapılacaktır. 

4 - Ġhaleye esas muhammen satıĢ bedeli 2.449.081,59 - TL'dir. 

5 - Geçici teminat, ihaleye esas yıllık muhammen bedelin %3 tutarı olan 73.494,48-TL'dir. 

6 - Ġhaleye girebilmek için; 

a - Geçici teminat, 

b - Nüfus Cüzdan Sureti, 

c - Ġkametgah Belgesi 

d - Ġmza sirküsü, 

e - Vekaleten iĢtirak edeceklerde vekaletname, 

f - Tüzel kiĢilerde Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki Belgesi ve Ġhaleye girilen yıl vizeli 

isteklinin bağlı olduğu oda belgesi, 

g - Ortak giriĢim olması halinde Ortak GiriĢim Belgesi, 

h - Ġhaleye Katılımda yasal engelinin olmadığına dair Taahhütname 

7 - Ġhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih 

ve saate belirtilen yerde ihaleye iĢtirak edebileceklerdir. 

8 - Ġdare ve Ġhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 413/1-1 
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KINALI - TEKĠRDAĞ - ÇANAKKALE - SAVAġTEPE OTOYOLU PROJESĠ  

MALKARA - ÇANAKKALE (1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DAHĠL)  

KESĠMĠ YAP - ĠġLET - DEVRET MODELĠ ĠLE YAPILMASI,  

ĠġLETĠLMESĠ VE DEVRĠ PROJESĠNĠN YAPIM DÖNEMĠ  

MÜġAVĠRLĠK HĠZMETĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALE KONUSU 

ĠHALE DOSYASI 

SATIġ BEDELĠ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

TUTARI 

ĠHALE TARĠH 

VE SAATĠ 

Kınalı - Tekirdağ - 

Çanakkale - SavaĢtepe 

Otoyolu Projesi Malkara - 

Çanakkale (1915 Çanakkale 

Köprüsü Dahil) Kesimi 

Yap - ĠĢlet - Devret Modeli 

Ġle Yapılması, ĠĢletilmesi ve 

Devri Projesinin Yapım 

Dönemi MüĢavirlik Hizmeti 

30.000 TL 5.000.000 TL 
27 Mart 2017  

Saat 14.30 

 

1 - ―Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale-SavaĢtepe Otoyolu Projesi Malkara - Çanakkale (1915 

Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi Yap - ĠĢlet - Devret Modeli ile Yapılması, ĠĢletilmesi ve Devri 

Projesi Yapım Dönemi MüĢavirlik Hizmeti ĠĢi"nin ihalesi; 27.03.2017 günü saat 14:30‘da 

UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 

Yücetepe/ANKARA B-Blok 3. Kat ĠĢletmeler Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonunda, Ġhale 

Komisyonu huzurunda kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır. 

2 - Ġhalenin Konusu: Yüksek Planlama Kurulu‘nun 02.09.2016 tarih ve 2016/T-18 sayılı 

kararına dayalı olarak 3996 sayılı ‗Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap - ĠĢlet - Devret Modeli 

Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre ihalesi yapılacak olan Kınalı-Tekirdağ-

Çanakkale-SavaĢtepe Otoyolu Projesi Malkara - Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) 

Kesimi Yap-ĠĢlet-Devret Modeli ile Yapılması, ĠĢletilmesi ve Devri Projesi Yapım Dönemi 

MüĢavirlik Hizmeti ĠĢidir. 

3 - Ġstekliler; 20.02.2017 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü ĠĢletmeler 

Dairesi BaĢkanlığı B-Blok Kat: 3‘te ihale dosyasını ücretsiz olarak görebilirler. Ġhaleye iliĢkin 

ihale dosyası satıĢ bedeli (KDV Dahil) 30.000 TL‘dir. Ġhaleye iĢtirak etmek isteyen istekliler, 

dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama ġubesi 

Müdürlüğü‘ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karĢılığında Karayolları Genel 

Müdürlüğü ĠĢletmeler Dairesi BaĢkanlığı‘na müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir. 

4 - Söz konusu iĢe ait Geçici Teminat Tutarı 5.000.000 TL (BeĢ Milyon Türk Lirası)‘dır. 

Teminat olarak kabul edilecek değerler, Ġdari ġartnamenin ilgili maddelerinde belirtilmiĢtir. 

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden baĢlamak üzere ihale 

tarihinde ihale saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü ĠĢletmeler Dairesi BaĢkanlığı B-Blok 

Kat:3 Ġhale Komisyonu BaĢkanlığı‘na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve 

saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat 

ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu‘nun saat ayarı esastır. 

6 - Ġhaleye katılacaklarda aranılacak Ģartlar, iĢe ait Ġdari ġartnamede belirtilmiĢtir. 

7 - Anılan iĢ 3996 sayılı Kanunun 12. Maddesine göre, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu 

kapsamı dıĢında ihale edilecektir. 

8 - Ġdare, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup istekliler, Ġdare‘nin 

bu serbestliğinden dolayı herhangi bir nam altında Ġdare‘den talepte bulunamazlar. 

Ġlgilenenlere ilanen duyurulur. 472/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Hece Eğitim Kültür ve YardımlaĢma Vakfı (HECE VAKFI). 

VAKFEDENLER: Hüseyin ÇELĠK, Ramazan ÇELĠK, Süheyla ÇELĠK, Kerem ALTUN, 

Saadettin SABAZ, Necmettin YALÇIN, Ali Ekrem ÇELĠK. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: ANKARA. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO‘SU: Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/01/2017 tarihinde kesinleĢen 20/12/2016 

tarihli ve E: 2016/466, K: 2016/475 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yurtiçinde ve yurtdıĢında milli, manevi, insani ve evrensel değerler 

doğrultusunda, çağdaĢ uygarlık seviyesine ulaĢabilmek için her alan ve her türdeki eğitim, kültür 

ve yardımlaĢma faaliyetlerinde bulunarak topluma hizmet etmek, diğergâmlık hususunda 

farkındalık oluĢturmaktır. Vakıf kâr amacı gütmez. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (Yüzbin) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Hüseyin ÇELĠK, Mahmut ÇELĠK, Süheyla ÇELĠK. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın sona 

ermesi halinde vakfın mal varlığı Mütevelli Heyet kararı ile benzer amaçlı bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 487/1-1 

—— • —— 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği‘nin ilgili 

maddelerine göre aĢağıda belirtilen bölümlere karĢılarında belirtilen unvanlarda Öğretim üyeleri 

alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup baĢvurular Üniversite 

Rektörlüğü‘ne Ģahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Ġnternet üzerinden yapılacak baĢvurular 

kabul edilmeyecektir.) 

 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

ÖĞRETĠM 

ÜYESĠ ALANI 

EK 

AÇIKLAMALAR 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi 

Uluslararası 

ĠliĢkiler Bölümü 
1 

Ortadoğu Siyasi Tarihi ve 

Uluslararası ĠliĢkiler 
Yardımcı Doçent 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Ġngiliz Dili ve 

Edebiyatı Bölümü 
1 KarĢılaĢtırmalı Edebiyat Yardımcı Doçent 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji Bölümü 2 Psikoloji Yardımcı Doçent 

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

Yeni Medya ve 

ĠletiĢim Bölümü 
1 

BiliĢim/Enformasyon ve 

ĠletiĢim Bilimleri, Medya ve 

ĠletiĢim 

Yardımcı Doçent 

Rektörlük 
Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü 
1 Türk Dili ve Edebiyatı Yardımcı Doçent 

 
ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

Adres : Ġstanbul Kültür Üniversitesi E-5 Yanyolu  

  Ataköy YerleĢkesi 

  E-5 Karayolu üzeri 34156  

  Bakırköy/Ġstanbul 

Tel : 0 212 498 47 98  

E-mail : ik@iku.edu.tr 430/1-1 
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Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‘nin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. 

Adayın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 48. maddesinde belirtilen Ģartları 

taĢımaları gerekmektedir. 

BaĢvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beĢ (15) gündür. 

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna baĢvuracak adayların; 

BaĢvuru dilekçesi ekinde, ÖzgeçmiĢ, Yayın Listesi, (2) iki adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı 

sureti, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdıĢında alınan diplomaların Y.Ö.K BĢk.‘ca 

verilen denklik belgesi) (Noter Onaylı), Yabancı Dil Belgesi, Herhangi bir kamu kuruluĢunda 

çalıĢanlar (daha önce çalıĢıp ayrılsalar dahi) çalıĢtığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet 

belgesi. 

BaĢvuru Dosyası; ÖzgeçmiĢ, Yayın listesi, bilimsel çalıĢma ve yayınları kapsayan (4) dört 

adet dosyayı, Üniversitemiz Personel Dairesi BaĢkanlığına Ģahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun 

olması gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent adayının yabancı dil sınav tarihi daha sonra belirlenecek ve adaylara 

baĢvurdukları birim tarafından duyurulacaktır. 

 

Tel: 0 478 211 75 19 

 

Birimi 

Bölüm / Anabilim 

Dalı Unvanı Der. Adet Açıklama 

Ġnsani Bilimler 

ve Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı/Eski Türk 

Edebiyatı 

Yrd. Doç. 

Dr. 
4 1 

Eski Türk Edebiyatı 

sahasında fetva 

mecmuaları ve 

Ģeyhülislamların hal 

tercümeleri alanında 

doktora yapmıĢ olmak 

Ġnsani Bilimler 

ve Edebiyat 

Fakültesi 

Arkeoloji /Klasik 

Arkeoloji 

Yrd. Doç. 

Dr. 
5 1 

Antik Dönemde Kutsal 

Alanlar ve Kütler 

konusunda doktora yapmıĢ 

olmak. 

 449/1-1 
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Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden: 

BaĢvuru Tarihi : 18.01.2017 

Son BaĢvuru Tarihi : 01.02.2017 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atama Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği‘nin ilgili maddeleri 

uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır.  

Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve 

Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari baĢvuru koĢullarını 

sağlamıĢ olmak ve aĢağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlüğüne baĢvurmaları 

gerekmektedir.  

BaĢvuru Adresi: Oğuzlar Mah. 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA 

BaĢvurular Resmi Gazete‘de yayınlandığı tarih itibariyle 15 (OnbeĢ) gündür. 

PROFESÖRLÜK KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın Listesi 

4 - 2 (iki) adet fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Doçentlik belgesi 

7 - Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanlar (daha önce çalıĢıp ayrılsalar bile) çalıĢtığı 

kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi 

8 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD. 

 

BĠRĠMĠ BÖLÜM 

ANABĠLĠM 

DALI/PROGRAM ÜNVANI ADET AÇIKLAMALAR 

TIP 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Göz Hastalıkları Profesör 1 

Doçentliğini Göz Hastalıkları 

Anabilim Dalında almıĢ olmak 

TIP 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Tıbbi Genetik Profesör 1 

Tıp Fakültesi mezunu, Doçentliğini 

Tıbbi Genetik Anabilim Dalında 

almıĢ olmak. 

 481/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/100367 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ĠçiĢleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı/ANKARA 
Ġl/Ġlçe ANKARA/Etimesgut 

Adresi 

Ġstanbul Yolu 5'nci Km. Carrefour 

AlıĢveriĢ Merkezi KarĢısı 

Etimesgut/ANKARA 

Tel-Faks (0 312) 510 56 58 

Posta Kodu 06377 E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı BarıĢ Savunma Endüstrisi Anonim ġirketi 
Navitas DıĢ Ticaret ve Elektrik 

Sanayi Anonim ġirketi 

Adresi 
Balıkhisar Mahallesi Köy Ġçi Kümeevleri 

No.:575 Akyurt/ANKARA 

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı  

No.: 80/6 Maltepe/ANKARA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
142 003 4463 Maltepe-142 006 3185 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
42324 103290 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 485/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
KARABAĞLAR ĠLÇE MĠLLĠ 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe ĠZMĠR/KARABAĞLAR 

Adresi 
2904. SOK. BAHAR MAH. NO: 10 

KARABAĞLAR/ĠZMĠR 
Tel-Faks 0 (232) 261 98 19  

Posta Kodu 35110 E-Mail karabağlar35@.meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı FĠLĠS ĠLGEN  

Adresi 
RAFET PAġA MAH. 5172 SOK. NO: 9/1 

BORNOVA ĠZMĠR 
 

T.C. Kimlik No. 42805512692  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 475/1-1 



18 Ocak 2017 – Sayı : 29952 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
YEġĠLYURT ĠLÇE MĠLLĠ 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe MALATYA/YEġĠLYURT 

Adresi 

MOLLA KASIM MAH. 

MALATYA CAD. NO: 68 

YEġĠLYURT/MALATYA 

Tel-Faks 
0 (422) 481 32 79 

0 (422) 481 46 00 

Posta Kodu 44900 E-Mail yesilyurt44@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ĠBRAHĠM NURETTĠN ALTUNÖRS  

Adresi 

BOSTANBAġI MAH. BARGUZU CAD. 

SAKLIBAHÇE KONUTLARI B BLOK 

NO: 8 YEġĠLYURT/MALATYA 

 

T.C. Kimlik No. 45049623070  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 476/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 486/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 

AĢağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmıĢ oldukları 

mevcut sözleĢmeleri feshedildilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 

olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranıĢ sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 

belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai iĢlem baĢlatılacağı ilanen duyurulur. 

 

Firma Unvanı 

HYB 

Numarası 

Standard/Kriter 

Numarası 

Fesih 

Tarihi 

Fesih 

Gerekçesi 

Tuana Loj. Pet. Ürün. Nak. 

Tur. Gıda Hayv. Oto. ĠnĢ. 

San. Tic. Ltd. ġti.  

Merzifon/Amasya 

19-HYB-3244 
11939 

12820 
01.12.2016 

Talimata 

Aykırılık 

ÇPA Polat Asansör Turgay 

Sözüm BozkuĢ  

Amasya 

19-HYB-3210 12255 01.12.2016 
Talimata 

Aykırılık 

Yükselen Polkar Asansör 

Yiğit Polat  

Amasya 

19-HYB-3148 12255 01.12.2016 
Talimata 

Aykırılık 

AkgümüĢ Kuru Temizleme 

Hacı Ahmet Altun  

Çorum 

19-HYB-2889 9173 01.12.2016 
Talimata 

Aykırılık 

ġehzade Patrol Hayv. Gıda 

ĠnĢ. Taah. Tur. Tar. Nak. San. 

ve Tic. Ltd. ġti. 

GümüĢhacıköy/Amasya 

19-HYB-3224 
11939 

12820 
01.12.2016 

Talimata 

Aykırılık 

Teknoas Asansör Bülent 

Özdemir  

Çorum 

19-HYB-3174 12255 02.12.2016 
Talimata 

Aykırılık 

Ġlkay BaĢaran Asansör ve 

Doğalgaz  

Çorum 

19-HYB-580 12255 02.12.2016 
Talimata 

Aykırılık 

AkyokuĢlar Petrol Nak. San. 

Tic. Ltd. ġti.  

Merzifon/Amasya 

19-HYB-3167 
11939 

12820 
08.12.2016 

Talimata 

Aykırılık 
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Firma Unvanı 

HYB 

Numarası 

Standard/Kriter 

Numarası 

Fesih 

Tarihi 

Fesih 

Gerekçesi 

Hitit Tartı Muayene Sistemleri 

Ferhat Bekdamar 

Çorum 

19-HYB-2931 HYB K298 20.12.2016 
Standard 

Ġptali 

Ulusaloğlu Petrol Nak. Gıda 

San. ve Tic. Ltd. ġti  

Sungurlu/ Çorum 

19-HYB-1580 11939 21.12.2016 
Talimata 

Aykırılık 

NG Pet. Taah. Nak. ĠnĢ. Ġth. 

Ġhr. San.ve Tic. Ltd. ġti. 

Mecitözü/ Çorum 

19-HYB-3163 12820 21.12.2016 
Talimata 

Aykırılık 

GümüĢ Isı Sistemleri  

Amasya 
19-HYB-1676 

10956 

12355 
21.12.2016 

Talimata 

Aykırılık 

Yadigar Petrol Ürün. San. 

Tic. Ltd. ġti.  

Çorum 

19-HYB-1677 
11939 

12820 
21.12.2016 

Talimata 

Aykırılık 

Adem Turan Hüsnüoğulları ĠĢ 

Makinaları  

Çorum 

19-HYB-3028 12510 21.12.2016 
Talimata 

Aykırılık 

Beğenal Ziraaat Aletleri San. 

Tic. A.ġ.  

Çorum 

19-HYB-204 12510 21.12.2016 
Talimata 

Aykırılık 

Arçay Teknik Isıtma Soğurma 

Ser. Hiz. Tic.ve San. Ltd. ġti. 

Amasya 

19-HYB-3170 

10079 

12711 

12713 

21.12.2016 
Talimata 

Aykırılık 

Ünsal Yemek Gıda Tar. 

Hayv. ve Müh. San. Tic. Ltd. 

ġti.  

Merzifon/Amasya 

19-HYB-251 8985 21.12.2016 
Talimata 

Aykırılık 

Uğur Tesisleri Hulisi Uğur 

Kargı/Çorum 
19-HYB-3173 11939 21.12.2016 

Talimata 

Aykırılık 

Koç Petrol Ürün. Dağ. Paz. 

Nak. Gıda ĠnĢ. Oto Tur. Hayv. 

ve Tic. Ltd. ġti.  

Merzifon/ Amasya 

19-HYB-553 
11939 

12820 
22.12.2016 

Firma 

Ġsteği 

 451/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU 

Toplantı Tarihi ve No : 29/12/2016 - 46 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29/12/2016 - 662 ANKARA 

ĠLKE KARARI 

I. VE II. DERECE ARKEOLOJĠK SĠTLERDE GÜNEġ  

ENERJĠ SANTRALĠ KURULMASI 

Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı için I. ve II. derece 

arkeolojik sit alanlarında güneĢ enerji santrallerinin (GES) kurulmasına iliĢkin Kültür Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulunun 22/11/2016 tarih ve 660 sayılı kararı gereği oluĢturulan komisyonun 

06/12/2016 tarihli raporu okundu. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

GüneĢ enerji santrallerinin höyük, tümülüs ve Bakanlıkça düzenlenmiĢ ziyarete açık ören 

yerleri ile bilimsel kazı yapılan sitlerde kurulamayacağına, bunun dıĢındaki sit alanlarında ise 

Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın alanda bilimsel kazı planlanmadığına iliĢkin görüĢü alındıktan 

sonra koruma bölge kurulunun görüĢüyle kurulabileceğine, 

GüneĢ enerji santrallerinin, yüzeyde taĢınmaz kültür varlığı bulunmayan sitlerde 

kurulabileceğine, ihtiyaç duyulan dolgu uygulamalarının, güneĢ enerji panellerinin 

yerleĢtirilmesinin, her türlü kablolama iĢleminin, enerji nakil hatlarının ve yapılacak diğer 

uygulamaların kültür varlıklarına (kültür katmanlarına) zarar vermeden yapılabileceğine,  

Tesis sahiplerince güneĢ enerji santrallerinin bulunduğu alandaki kültür varlıklarının 

korunmasının sağlanmasına,  

GüneĢ enerji santrallerine iliĢkin uygulamaların ilgili müze müdürlüğü denetiminde 

gerçekleĢtirilmesine, güneĢ enerji santrallerinin faaliyeti süresince ilgili müze müdürlüğünce altı 

aylık periyotlar ile alanın incelenmesine, aykırı uygulamanın bulunması veya arkeolojik alana 

zarar verilmesinin tespit edilmesi durumunda aykırı uygulamanın durdurulmasına ve konunun 

değerlendirilmek üzere ilgili koruma bölge kuruluna iletilmesine,  

GüneĢ enerji santrallerinin süresini tamamlaması sonrasında tesis sahiplerince ilgili müze 

müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına ve alanın eski haline getirildiğine dair teknik raporun 

hazırlanarak ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilmesine,  

GüneĢ enerji santrali yapılan arkeolojik sitlerde yapılacak her türlü uygulama öncesi ilgili 

koruma bölge kurulundan izin alınmasına karar verildi. 452/1/1-1 

————— 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU 

  

Toplantı Tarihi ve No : 29/12/2016 - 46 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29/12/2016 - 663 ANKARA 

ĠLKE KARARI 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarihli ve 658 sayılı 

ilke kararının III. Derece Arkeolojik Site iliĢkin 3. Maddesinin (ç) bendinin, kazı baĢkanlığı 

görüĢlerinin geç iletilmesinden dolayı uygulamada çıkan sorunlar nedeniyle yeniden 

değerlendirilmesi sonucunda; 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarihli ve 658 sayılı 

ilke kararının III. Derece Arkeolojik Site iliĢkin 3. Maddesinin (ç) bendinin "Bu alanlarda, 

belediyesince veya valilikçe inĢaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları 

tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek, sondaj sonuçlarına iliĢkin raporun,  kültür varlığının 

bulunması halinde varsa kazı baĢkanının görüĢleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma 

kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine," Ģeklinde yeniden 

düzenlenmesine, karar verildi. 452/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/9744 Asil Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine Bağlı İşyerlerinde

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Tarafından Uygulanmakta Olan
Grevin Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Ertelenmesi
Hakkında Karar

2017/9748 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde
Bulunan Medeniyetler İttifakı Enstitüsünün Bağlantısının Değiştirilerek
İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlanması Hakkında Karar

2017/9750 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

YÖNETMELİKLER
–– Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav

Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2017 Tarihli ve 6856 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2017 Tarihli ve 6857 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2017 Tarihli ve 6858 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 28/12/2016 Tarihli ve E: 2016/2, K: 2016/198 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 28/12/2016 Tarihli ve E: 2016/49, K: 2016/200 Sayılı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


