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YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ DOĞADAN TOPLANMASI,

ÜRETİMİ VE İHRACATINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; doğal çiçek soğanı türlerinin korunması için

tohum, soğan, yumru, rizom, korm veya diğer aksamlarının doğadan toplanması, üretilmesi,
hasadı, depolanması ve ihracatına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, doğada bulunan veya doğallaşmış doğal çiçek soğan-

ları olarak tanımlanan bitki türlerinin tohum, soğan, yumru, rizom, korm veya diğer aksamlarını
kapsar.

(2) Herhangi bir ıslah yöntemiyle ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış
olan çiçek soğanlarını kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanu-

nunun 2 nci ve 7 nci maddeleri, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 17 nci maddesi ve 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Tür-
lerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)’ye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ana depo: Bünyesinde iklim odaları, temizleme, kurutma, boylandırma ve ilaçlama

ile ilgili üniteleri bulunduran özel depoyu,
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Bitki pasaportu: Bitki sağlığı ile ilgili 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönet-
melikte belirlenen bitki sağlığı standartlarının ve özel şartların karşılandığını gösteren, çeşitli
bitki ve bitkisel ürünler için standart hale getirilmiş, Bakanlıkça belirlenen usullere uygun ola-
rak hazırlanan ve Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilenler tarafından düzenlenen resmî eti-
keti veya belirli ürünler için Bakanlıkça kabul edilen etiket dışındaki işareti,

ç) Bölge temsilcisi: Doğal çiçek soğanları materyal temini amacıyla yapılan faaliyetleri
organize eden yerel sorumlu kişiyi,

d) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
e) CITES: 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-

nulan Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin
Sözleşmeyi,

f) Danışma Komitesi: 9 uncu maddede belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan ko-
miteyi,

g) Diğer aksam: Doğal çiçek soğanlarının sürgün başları, yaprakları ve çiçekleri gibi
organlarını,

ğ) Doğal çiçek soğanı: Herhangi bir ıslah yöntemiyle ıslah edilmiş ve doğal türlerinden
farklılaştırılmış olan çiçek soğanları hariç, doğada bulunan ve yılın büyük bir kısmını toprak
altında geçiren soğan, yumru, rizom ve kormları,

h) Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu: Konu ile ilgili araştırmacı ve bilim adam-
larından Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,
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ı) Firma: Bakanlığa müracaat eden, ilgili komisyon tarafından tespit edilen, Doğal Çiçek
Soğanları Teknik Komitesi tarafından değerlendirilen ve Bakanlık tarafından onaylanan doğal
çiçek soğanı türlerini doğadan toplayarak ve/veya üreterek yurtdışında pazarlayan kuruluşu,

i) Hasat: Tarımsal faaliyet sonucu üretilen doğal çiçek soğanlarının yetiştirildiği alan-
lardan tekniğine uygun olarak sökümü ve toplanmasını,

j) İl müdürlüğü: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
k) Kontenjan: Bakanlıkça belirlenip ilan edilen türler için belirlenen toplam kotanın,

ihracat yeterliliği almış firmalara kg veya adet olarak tahsis edilen miktarını,
l) Kota: Bakanlıkça ilan edilen, Türkiye’den yıllık olarak ihraç edilebilecek türlere ait

doğal çiçek soğanlarının kg veya adet olarak azamî miktarını,
m) Operatör: 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pa-

saportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğin EK-1’inde yer
alan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile yemeklik patates üretenleri, ithal edenleri, depo-
layanları ve ticaretini yapanları,

n) Ön depo: Doğal çiçek soğanlarının, Teknik Komite tarafından uygun görülen tarihte
doğadan toplanmasını müteakip, firmaların ortak kullanımı için uygun yakınlıkta, bölgesindeki
ekolojik şartların sağlanabildiği, depo sorumlusu ile il/ilçe müdürlüğünün kontrolünde, doğal
çiçek soğanlarının tür, miktar ve menşei kayıtlarının tutulduğu, ürünlerin ana depoya gidinceye
kadar muhafaza edildiği, firmaların ortak kullanımına uygun, Bakanlıkça kabul edilen mevkide,
ürünün canlılığı için uygun depolama koşullarının sağlandığı, sevk ve idaresi firmalar tarafın-
dan yapılan depoları,

o) Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği: 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında
kurulan alt birliği,

ö) Teknik Komite: 10 uncu maddede belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan komi-
teyi,

p) Toplama: Doğa menşeli doğal çiçek soğanlarının toplama planına göre uygun za-
manda ve uygun teknik ile doğal ortamından sökülmesi ve toplanmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Doğal Çiçek Soğanlarının Sınıflandırılması

Temini yönünden sınıflandırılması
MADDE 5 – (1) Temini yönünden doğal çiçek soğanları aşağıda belirtilmiştir.
a) Türkiye florasında ait olduğu türün ekolojik isteklerinin karşılandığı alanlarda doğal

olarak yetişen çiçek soğanları.
b) 6 ncı maddeye uygun olarak yetiştirilen ve/veya tarımsal faaliyet sonucu elde edilen

çiçek soğanları.
Üretim yönünden sınıflandırılması
MADDE 6 – (1) Üretim yönünden doğal çiçek soğanları aşağıda belirtilmiştir.
a) Üretim amacıyla Teknik Komite kararı ve Bakanlığın izni ile ilk üretim materyali

doğadan temin edilerek sonraki üretimlere materyal temini için yetiştirilen anaç çiçek soğan-
ları.

b) Bakanlık denetiminde anaç materyallerden elde edilen ve/veya tohumdan temin edi-
len üretim materyali ile uygun üretim veya çoğaltım teknikleri kullanılarak yapılan tarımsal
faaliyet sonucu elde edilen çiçek soğanları.

İhracat yönünden sınıflandırılması
MADDE 7 – (1) İhracat yönünden doğal çiçek soğanları aşağıda belirtilmiştir.
a) Türkiye’de endemik olan veya endemik olmadığı halde dar yayılışlı olan, nesilleri

tehlike altında bulunan ve doğadan toplamak suretiyle ihraç edilmesi yasak olan çiçek soğanları,
b) Doğadan toplanması, üretimi, hasadı ve ihracatı kotaya tabi olan çiçek soğanları,
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c) Gerçek ve tüzel kişilerin, il/ilçe müdürlükleri kontrolünde yaptıkları üretim faaliyet-
leri sonucu elde edilen ve ihracatı için yeterlilik koşulu aranmayan, ihracatı üretimden serbest
olan çiçek soğanları,

ç) Teknik Komite kararı doğrultusunda Bakanlık il müdürlüklerinin izni ile doğadan
diğer aksamları için toplanan ve ihracatı için yeterlilik koşulu aranmayan doğal çiçek soğanları.

(2) Birinci fıkrada yer alacak türler, 8 inci maddede belirtilen hükümlere göre Bakan-
lıkça belirlenir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen tüm çiçek soğanları için bilimsel araştırma amacıyla do-
ğadan araştırma materyali toplanması Bakanlığın ve materyalin toplandığı alanın koruma du-
rumuna göre ilgili Bakanlığın iznine tabidir.

(4) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen çiçek soğanlarının üretici veya firma tara-
fından üretilmesi için doğadan materyal toplanması, Teknik Komite kararı doğrultusunda Ba-
kanlığın ve materyalin toplandığı alanın koruma durumuna göre ilgili Bakanlığın iznine tabidir.

(5) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen türler için tapulu arazilerden firma talebine
göre il müdürlüğü tarafından tür ve miktar tespiti tutanak ile yapılan çiçek soğanları, anaç çiçek
soğanı olarak değerlendirilebilir.

(6) CITES kapsamında olan çiçek soğanları için bu Yönetmelik hükümleri ile 27/12/2001
tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan
ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
hükümleri de uygulanır.

İhracat listesinin ilanı
MADDE 8 – (1) Teknik Komite kararı ile;
a) Doğadan toplanmak suretiyle ihracatı yasak olan çiçek soğanları,
b) İhracatı kotaya tabi olan çiçek soğanlarının ihracat miktarları ve çevre ölçüleri,
c) İhracatı üretimden serbest olan çiçek soğanları,
Bakanlık tarafından bir sonraki yıla esas olmak üzere her yıl, yıl sonuna kadar belirlenir.
(2) Belirlenen miktarlara ilave olarak herhangi bir ek kota verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurullar ve Görevleri

Danışma Komitesi ve görevleri
MADDE 9 – (1) Danışma Komitesi, aşağıda belirtilen temsilcilerden oluşur. Komite

Başkanı, komitedeki temsilciler arasından oy çokluğu ile seçilir. Komitenin sekretaryası BÜ-
GEM tarafından yürütülür.

Kuruluşun Adı Temsilci Sayısı
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 2
Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu 7
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 1
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 1
Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü) 1
Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) 1
Jandarma Genel Komutanlığı 1
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) 1
Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) 1
Bakanlıkça belirlenen İl Müdürlükleri Birer kişi
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği 1
Yeterlilik sahibi firma temsilcileri Birer kişi
Toplama yapılan bölgeleri temsilen bölge temsilcisi Birer kişi
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(2) Danışma Komitesi, Bakanlığın çağrısı üzerine yılda en az iki defa üye tam sayısının
en az yarıdan bir fazlası ile toplanır.

(3) Doğanın korunması temel hedefi ile doğal çiçek soğanlarının, hem doğadaki varlı-
ğının sürdürülmesi, hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi ama-
cıyla Teknik Komiteye tavsiyelerde bulunur.

(4) Danışma Komitesi kararları tavsiye niteliğinde olup, bu kararlar Teknik Komitenin
görüşüne sunulur.

Teknik Komite ve görevleri
MADDE 10 – (1) Teknik Komite, aşağıda belirtilen temsilcilerden oluşur. Komite başkan-

lığı BÜGEM Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı, Komite sekretaryası ise BÜGEM
tarafından yürütülür. Gerekli hallerde Bakanlık tarafından uygun görülen ilgili kuruluş ve kişiler
Teknik Komiteye oy hakkı olmaksızın katılımcı olarak çağrılır.

Kuruluşun Adı Temsilci Sayısı
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 2
Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu 7
Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1
Orman Genel Müdürlüğü 1

Ekonomi Bakanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü 1

(2) Teknik Komite, Bakanlığın çağrısı üzerine yılda en az iki defa ve en az yedi üye ile
toplanır. Görevleri ise aşağıda belirtilmiştir.

a) Gelen görüş, öneri, rapor ve sonuçlanan araştırmaları değerlendirmek,
b) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen doğadan toplanmak suretiyle

ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının cinslerini, türlerini ve yasaklama nedenlerini belirlemek,
c) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kotaya tabi olan çiçek so-

ğanlarının cinslerini, türlerini, miktarlarını ve çevre ölçülerini belirlemek,
ç) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kotaya tabi olan çiçek so-

ğanları için toplama takvimini belirlemek,
d) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen ihracatı üretimden serbest

olan çiçek soğanlarının cinslerini ve türlerini tespit etmek,
e) Firmaların ihracat kontenjanlarını belirlemek,
f) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen çiçek soğanlarının

üretimi için doğadan materyal toplanması ile ilgili karar vermek,
g) Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu ve Danışma Komitesi tarafından alınan

tavsiye kararlarını incelemek ve uygun bulduklarını karara bağlamak,
ğ) Bakanlıkça gerekli görüldüğü durumlarda doğal çiçek soğanlarına ilişkin Teknik Ko-

mite kararlarına ek olarak ara karar vermektir.
(3) Doğal çiçek soğanları ile ilgili uygulamalarda acil karar alınmasına ihtiyaç duyul-

ması halinde ikinci fıkra gereğince Bakanlık Teknik Komiteye çağrıda bulunabilir.
(4) Teknik Komitede kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın

oyu yönünde karar alınır. Bu kararlar Bakanlığa sunulur. Bakanlıkça uygun görülen kararlar
Bakanlık tarafından yürürlüğe konulur. Kararlar, uygun görülmediği takdirde tekrar görüşülmek
üzere Teknik Komiteye iade edilir.

Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu; CITES bilimsel merci

olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun önerdiği üç temsilci, üniversitelerin
ilgili fakültelerinden üç temsilci ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden
bir temsilci olmak üzere Genel Müdürlük tarafından kurulur.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                  21 Mart 2017 – Sayı : 30014



(2) Komisyonun çalışma süresi beş yıldır. Komisyon üyelerinden bir veya birkaçının
ayrılması durumunda ayrılan üye veya üyelerin yerine temsil ettiği kurumdan yeni üye veya
üyeler atanır. Ancak üyelerden 4 kişinin ayrılması durumunda komisyon yeniden oluşturulur.

(3) Komisyon üyeleri kendi aralarında bir başkan seçerek bir ay içinde Bakanlığa bil-
dirir. Komisyon başkanı komisyon üyelerini temsile yetkilidir.

(4) Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu gerekli görüldüğü durumlarda başkanın
çağrısı veya en az dört komisyon üyesinin teklifi üzerine yılda en az bir kez toplanır. Toplantı
sonunda alınan kararlar, komisyon tarafından Bakanlığa bildirilir.

(5) Uzman Komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Doğada ve firmaların üretim alanlarında yaptığı inceleme sonuçlarına göre, 7 nci

maddede belirtilen çiçek soğanlarının cinslerini ve türlerini belirleyerek Teknik Komiteye tav-
siyede bulunur.

b) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen çiçek soğanlarının, miktar-
larını, toplama bölgelerini, toplama zamanlarını ve çevre ölçülerini tespit eder ve gerekli raporu
hazırlayarak Teknik Komiteye sunar.

c) Toplama alanlarını inceler ve firmaların toplama planlarını değerlendirerek uygun
gördüklerini onaylar.

ç) Firmaların üretim faaliyetlerini denetler, üretim ile ilgili tavsiyelerde bulunur ve Ba-
kanlığa bilgi sunar.

d) Yabancı ülkelerin benzer kurulları ile gerekli koordinasyonu sağlar, CITES kapsa-
mındaki faaliyetlere katılır ve bu konuda Bakanlığı, Danışma Komitesini ve Teknik Komiteyi
bilgilendirir.

e) Bakanlığın ve Teknik Komitenin vereceği diğer görevleri yapar.
(6) Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonunda alınan kararlar tavsiye niteliğinde

olup bu kararlar Teknik Komitenin görüşüne sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Firma Yeterliliği

Firmaların ihracat yeterlilikleri
MADDE 12 – (1) Firmaların, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen

ve ihracatı kotaya tabi olan doğal çiçek soğanlarını ihraç edebilmesi için yeterlilik sahibi ol-
maları gerekir.

(2) Firmaların yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiştir.
a) Üretilen her tür için en az 500 m2 olmak üzere (anaç çiçek soğanı parselleri için ay-

rılan alan hariç) en az toplam 5 dekar üretim alanına sahip olması veya kiralaması,
b) Ana deposunun bulunması,
c) Operatör kaydının olması,
ç) Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliğine üye olması,
d) Firmada üretim ve pazarlama konularında ihtisaslaşmış en az bir teknik personelin

istihdam edilmesi.
Yeni kurulacak firmaların yeterliliklerinin tespiti
MADDE 13 – (1) Firma yeterlilik için, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde

belirtilen doğal çiçek soğanı türlerini ihraç etmek üzere 12 nci maddenin ikinci fıkrasında be-
lirtilen hususları belgeleyen bir dosya ile Bakanlığa başvurur.

(2) Başvuruda bulunan firmaların yeterlilikleri, Teknik Komitenin kararı ve Bakanlığın
görevlendirmesi ile geçici olarak oluşturulacak Bilirkişi Kurulu tarafından yerinde yapılan in-
celeme sonucunda tespit edilir.

(3) Bilirkişi Kurulu aşağıda belirtilen temsilcilerden oluşur.
Kuruluşun Adı Temsilci Sayısı
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 2
Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu 2
İlgili il müdürlüğü 1
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(4) Bilirkişi Kurulu, Bakanlıkça görevlendirildikten sonra en geç bir ay içerisinde ge-
rekli incelemeyi yaparak raporunu hazırlar. Bu rapor, Teknik Komitenin bir sonraki toplantı-
sında görüşülmek üzere BÜGEM’e iletilir. Teknik Komitede alınan karar, Bakanlık tarafından
değerlendirilerek sonuç ilgililere bildirilir.

(5) Firmanın yeterlilik alabilmesi için 12 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan şartları
sağlaması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doğal Çiçek Soğanlarının İhracat Esasları

Doğadan çiçek soğanı elde edilmesi
MADDE 14 – (1) İhracatı kotaya tabi olan doğal çiçek soğanları için, Teknik Komitenin

onayladığı kontenjan ve toplama takvimine göre, firmalar toplama planı hazırlar. Doğal çiçek
soğanları için gerek toplama planları hazırlanırken gerekse kotalar belirlenirken Orman Genel
Müdürlüğünün Odun Dışı Orman Ürünleri envanter verilerinden faydalanılır.

(2) Toplama planı, Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu Başkanına veya Başkanın
yetki verdiği üyeye onaylatılır ve BÜGEM’e gönderilir. Bu plan Teknik Komite kararlarına
uygun ise Bakanlık tarafından ilgili kuruma duyurulur. Devlet ormanlarından elde edilecek do-
ğal çiçek soğanları için o mahallin Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatından, devlet orman-
ları dışında kalan yörelerden toplanan doğal çiçek soğanları için ise il müdürlüğünden Menşei
Belgesi alınır.

(3) Firma, toplama planındaki alanların her biri için bir bölge temsilcisi belirler veya
kendini bölge temsilcisi olarak tayin eder. Firmanın, bölge temsilcisi belirlemesi durumunda,
firma ile bölge temsilcisi arasında yapılan sözleşme BÜGEM’e gönderilir. BÜGEM, belirlenen
bölge temsilcilerinin isimlerini Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili il müdürlüklerine iletir. Bölge
temsilcisi, kendi bölgesindeki doğadan toplamalardan sorumludur ve bölgesi dışında kalan
alanlardan toplama yapamaz.

(4) İhracat amacıyla doğadan toplanacak çiçek soğanlarının, toplama bölgelerine göre
Bakanlıkça belirlenen ve firmalar tarafından ortak kullanılan bir ön depodan geçirilmesi zo-
runludur. Ön depo tutanaklarının bir örneği her yıl tutanakların düzenlenmesinin ardından ilgili
il müdürlükleri tarafından ihracat aşamasında ise firmalar tarafından BÜGEM’e gönderilir.

(5) Doğadan toplanan çiçek soğanlarının ihracat boyunda olmayan elek altı materyali-
nin, firmalar tarafından doğaya geri kazandırılmak üzere hangi bölgeden toplama yapıldıysa o
bölgeye uygun koşullarda dikim yapılması zorunludur.

(6) Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanları, muhafaza ormanları,
yaban hayatı koruma ve yaban hayatı geliştirme sahaları gibi alanlardan 7 nci maddenin üçüncü
fıkrası kapsamında olan doğal çiçek soğanları haricinde doğal çiçek soğanı toplanması yasaktır.

(7) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen çiçek soğanlarının üretimi
için, doğadan üretim materyali toplanmasına izin verilmez.

Üretim alanlarından çiçek soğanı hasadı
MADDE 15 – (1) Firma, kendi üretim alanında üretim yapacağı 7 nci maddenin birinci

fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen her bir tür için Bakanlık denetiminde en az 250 m2

anaç çiçek soğanı parseli ayırması gerekir. Anaç çiçek soğanı parselinden temin edilen üretim
materyali ile yapılan üretimden çiçek soğanı elde edilebilir.

(2) Anaç çiçek soğanı parseli ile üretim parseli aynı arazi içerisinde olduğunda; firma
tarafından söz konusu parseller arasında bir mesafe bırakılarak ayrı parseller olarak tesis edil-
meli ve gerekli isimlendirme ve işaretleme yapılmalıdır.

(3) Üretim alanlarından çiçek soğanı elde edilebilmesi için; ekim, dikim, vejetasyon,
üretim ve hasat aşamalarında il/ilçe müdürlükleri tarafından kontrol ve denetleme yapılır. Üre-
tim alanları ayrıca Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonunun denetimine tabidir. Hasat,
firma tarafından yapılacak hasat programına göre, il/ilçe müdürlüğü denetiminde gerçekleşti-
rilir. İl/ilçe müdürlüğünce firmaya, elde edilen çiçek soğanlarının üretim olduğunu belirten
onaylı Hasat Belgesi verilir. Bitki pasaportuna tabi türler için, ürünün başka bir ile gönderilmesi,

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                  21 Mart 2017 – Sayı : 30014



başka bir ilde depolanması veya başka bir ilden ihracatının gerçekleşmesi durumunda Bitki
Pasaportu, Hasat Belgesi ile birlikte verilir. Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Al-
tına Alınması Hakkında Yönetmeliğin EK-1 listesinde yer almayan türler için ise; 30/4/2015
tarihli ve 29342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin
Üretimi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik kapsamında etiket düzenlenir. Ekim dikim raporu
olmayan üretim alanlarından hasat edilen çiçek soğanları için Hasat Belgesi düzenlenmez. İh-
racatı yapılamayan üretim materyalleri yukarıda belirtilen belgelere istinaden firmanın üretim
alanlarına il/ilçe müdürlüğü gözetiminde geri dikilir.

(4) Firma, doğal çiçek soğanı üretimi yaptıracağı çiftçi ile 26/4/2008 tarihli ve 26858
sayılı Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde bir söz-
leşme yapar, yapılan sözleşmenin ekim-dikim-hasat dönemini kapsaması esastır. Yapılan söz-
leşmenin bir örneği firma tarafından ilgili il müdürlüğüne ve BÜGEM’e gönderilir. Sözleşme
yapılmamış alanlardan elde edilen doğal çiçek soğanları için firma adına ekim dikim belgesi
ile hasat belgesi düzenlenmez.

İhracat
MADDE 16 – (1) 7 nci maddede belirtilen doğal çiçek soğanlarından bilimsel amaçla

toplanan materyalin ihracatı, Teknik Komite kararı doğrultusunda Bakanlığın ve ilgili Bakan-
lıkların izni ile yapılır.

(2) 7 nci maddede belirtilen doğal çiçek soğanlarının diğer aksamlarının ihracatı, Teknik
Komitenin uygun kararı doğrultusunda il müdürlüğünün izni ile yapılır.

(3) İhracat yeterliliğine sahip olan firma, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde
belirtilen doğal çiçek soğanlarının ihracatını, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapar.

(4) Firma, gerçekleşen ihracat ile ilgili fatura, çeki listesi ve gümrük çıkış beyanname-
sinin birer örneğini her yıl Aralık ayı sonuna kadar topluca BÜGEM’e gönderir. Elektronik
gümrük beyannamesinde ise, firma beyannamedeki bilgileri BÜGEM’e sunar. Firmanın bu
belgeleri veya bilgileri göndermemesi durumunda gönderilmeyen yıla ait veriler kontenjan he-
sabına dahil edilmez.

(5) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen çiçek soğanlarının ihracatı
için firmanın yeterlilik sahibi olma şartı aranmaz. Bu türlerin il müdürlükleri tarafından üretim
alanlarında, ekim, dikim, vejetasyon ve hasat aşamalarının kontrol edilmesi kaydıyla ihracatına
il müdürlüğünce izin verilir.

(6) Türkiye’de herhangi bir ıslah yöntemiyle ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklı-
laştırılmış olan çiçek soğanlarının ihracatı, il müdürlüklerinden alınacak ihracat izni ile ser-
besttir.

Firmaların ihracat kontenjanlarının tespiti
MADDE 17 – (1) Teknik Komite tarafından tespit edilen firmaların ihracat kontenjan-

ları, Bakanlığın onayından sonra kesinleşir.
(2) İhracat yeterliliğine sahip firmaların o yıla ait toplam kontenjanları, dördüncü fık-

ranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hükümlerin birbirlerinden bağımsız olarak de-
ğerlendirilmesi sonucu elde edilen puanların toplanması ile belirlenir.

(3) Puanların dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki hesaplamalar, firmaların BÜGEM’de
bulunan son iki yıla ait verilerinin ortalaması esas alınarak, dördüncü fıkranın (c) ve (ç) bent-
lerindeki hesaplamalar o yıla ait veriler esas alınarak aşağıdaki yöntemle hesaplanır.

(4) Puanların (a), (b) ve (c) bentlerindeki hesaplamalar da; her bir firmanın ilgili bent
için hesaplanan puanı tüm firmaların söz konusu bent için hesaplanan toplam puanına oranla-
masına göre belirlenir.

a) İhracat ve Pazarlama durumu: 40 puan. Bu değerlendirmedeki puan aşağıdaki oran-
lara göre 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan doğal çiçek soğanları
için hesaplanır.

1) Soğanların Euro olarak ihracat geliri: (20) puan
2) Soğanların adet olarak ihracat miktarı: (20) puan
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b) Üretim Puanı: 40 puan. Bu değerlendirmedeki puan aşağıdaki oranlara göre 7 nci
maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan doğal çiçek soğanları için hesaplanır.

1) Üretim alanı: (20) puan
2) Hasat edilen miktar: (10) puan
3) Üretilen Soğan Türü sayısı: (10) puan
c) Kontenjan gerçekleştirme puanı: (10) puan. Bu değerlendirmedeki puan 7 nci mad-

denin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan doğal çiçek soğanları için hesaplanır.
ç) Değerlendirme: (10) puan. Bu Yönetmeliğe göre yeterlilik alan ve doğal çiçek so-

ğanlarını ihraç eden firmaların bu Yönetmelik hükümlerine uyumu, firmaya ait işletme kapasitesi,
organizasyonu, tesis varlığı, tesis ve arazinin amaca uygun kullanımı ve benzeri hususlar dik-
kate alınarak Teknik Komite tarafından firma bazında puan belirlenir.

(5) 8 inci madde uyarınca Bakanlıkça belirlenen ihracat listesinde yer alan cins ve tür-
lerden, her bir firma tarafından ihraç edilebilecek çiçek soğanlarının dağılımı, bu puanlama
sonucunda belirlenen orana göre yapılır.

(6) Yapılan değerlendirme sonucu hazırlanan kontenjan tablosu, firmalara ve ilgili ku-
rum ve kuruluşlara Bakanlıkça duyurulur.

(7) Yeni başvuran ancak yeterlilik alamayan firmaya kontenjan verilmez. Yeterlilik alan
firma ise, bir sonraki yıl kontenjan almaya hak kazanır. Yeterlilik alan yeni firmanın başlangıç
puanı iki olarak belirlenir. Firma daha sonraki yıl için üçüncü fıkrada belirtilen hesaplamaya
katılır. Firmanın puanı, hesaplamada iki puandan düşük çıkması durumunda, puan iki olarak
belirlenir. Firmanın üçüncü yıl ve sonrası için puanı üçüncü fıkrada belirtilen hesaplamaya
göre belirlenir.

İhracat izninin verilmesi
MADDE 18 – (1) Firma, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen çiçek

soğanlarının ihracat izni için; Menşei ve Hasat Belgeleri, doğadan toplanan çiçek soğanlarına
ilişkin ön depo tutanakları ve CITES kapsamındaki türlerde Bakanlık adına BÜGEM tarafından
düzenlenen CITES belgesi ile BÜGEM’e başvurur. Uygun görüldüğü takdirde; firmaya BÜ-
GEM tarafından Bakanlıkça her yıl yayımlanan Tohumluk İhracat Genelgesi kapsamında ih-
racat izni düzenlenir.

(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen çiçek soğanlarının üretimine
ilişkin il/ilçe müdürlüğünce yapılan kontrollerden sonra il/ilçe müdürlüğü tarafından Hasat
Belgesi düzenlenir. Hasat Belgesine istinaden firmaya il müdürlükleri tarafından Bakanlıkça
her yıl yayımlanan Tohumluk İhracat Genelgesi kapsamında ihracat izni verilir. Bu maddede
belirtilen ve CITES kapsamına giren türler için, CITES Belgesi Bakanlık adına BÜGEM tara-
fından onaylanarak ihraç izinleri verilir.

(3) İhraç izni alan firma, ihracat için yüklemenin yapılacağı ilin, il müdürlüğüne baş-
vurur.

(4) İhraç edilecek çiçek soğanlarının miktarları ve fiziki denetimleri il müdürlükleri,
bitki sağlığı kontrolleri ise zirai karantina müdürlükleri, zirai karantina müdürlüklerinin olma-
dığı illerde ise il müdürlükleri tarafından yapılır.

(5) İl müdürlüğü, tür tespitinde tereddüt yaşadığı durumlarda, Doğal Çiçek Soğanları
Uzman Komisyonu ve Araştırma Kuruluşlarından teknik yardım alır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kontenjan devri
MADDE 19 – (1) Yıllık kontenjanlar firmalar arasında devredilemez.
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İthalat ve yeniden ihracat
MADDE 20 – (1) Doğal çiçek soğanlarının ithalatı ile yeniden ihracatına ilişkin uygu-

lamalar Bakanlıkça yürütülür.
Ücretler
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında CITES Ek listelerinde yer alan türlere

ilişkin CITES Belgesi ile doğal çiçek soğanları işlemlerine ilişkin belgelerin Bakanlık tarafın-
dan onaylanması ücrete tabidir. Ücretler, 31/1/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yö-
netmeliği hükümlerine göre, hizmeti veren kuruluşun döner sermaye işletmesi hesabına peşin
olarak yatırılır.

İdari yaptırımlar
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlardan herhangi birine uymadığı

tespit edilen firmalara, bir sonraki yıl Teknik Komite tarafından 17 nci maddenin dördüncü
fıkrasının (ç) bendi kapsamında yaptırım uygulanır.

(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen çiçek soğanı türlerinin do-
ğadan toplanması, üretimi, hasadı ve ihracatı ile ilgili hususlardan herhangi birine uymadığı
tespit edilen firmaya bir sonraki yıl Teknik Komitenin kararına istinaden ilgili türün ihracatı
için doğa ve üretim kontenjanı Bakanlık tarafından verilmez. Firmanın aynı aykırılığı bir son-
raki yıl tekrar etmesi durumunda ise takip eden yılda firmanın ihracata en fazla konu olan çiçek
soğanı türü için doğa ve üretim kontenjanı verilmez.

(3) CITES kapsamındaki bir türün doğadan toplanması, üretimi, hasadı, ihracatı ve ye-
niden ihracatı konusunda bir firmanın bu Yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilirse söz
konusu firmaya o tür için bir sonraki yıl doğa ve üretim kontenjanı verilmez.

(4) Nesli tehdit veya tehlike altında olan veya nadir bulunan doğal çiçek soğanlarını
doğadan izinsiz ve kaçak toplayan veya mevzuata aykırı biçimde ticarete konu eden kişi veya
kuruluşlara, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca işlem yapılır.

(5) İhracat aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında 5553 sayılı Tohum-
culuk Kanununun 12 nci maddesi ile her ne amaçla olursa olsun izin almadan doğal çiçek so-
ğanlarını, yumrularını, pençelerini ve rizomlarını yurt dışına gönderen veya yabancı uyruklu
kişilere temin edenler hakkında 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
hükümleri uygulanır.

(6) Bilimsel araştırma amacıyla izinsiz veya izin verilen koşullara aykırı olarak doğal
çiçek soğanı toplayanlara iki yıl süreyle bilimsel amaçlı doğadan toplama içeren araştırma izni
verilmez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal

Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yeterlilik almış

firmalar 31/12/2017 tarihine kadar 12 nci maddede belirtilen hükümlere uyum sağlamak zo-
rundadır. Belirtilen süre içerisinde 12 nci maddede belirtilen hükümlere uyum sağlamayan fir-
maların yeterlilikleri iptal edilir.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:
FATİH PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET

ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi üretimin ve katma değerin artırılması,

teknoloji kazanımının sağlanması, daha önce yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üreti-
lebilmesi, yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi
ve bilgi toplumuna geçiş hedefleri doğrultusunda Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi
İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü mal, hizmet alımları
ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları rekabete açık olacak şekilde belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, FATİH Projesi çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlı-

ğınca yapılacak olan her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

ek 10 uncu maddesi ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Ka-
nununun ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Danışman: Denetim ve kontrollük gibi alanlarda danışmanlık yapan, etüt ve proje

işleri, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, teknik müşavirlik, yapımla
ilgili hizmet işlerinin tamamı ile denetim ve kontrollük gibi alanlar ve teknik, mali, hukuki
veya benzeri alanlardaki bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlık hiz-
metlerini veren hizmet sunucularını,

ç) FATİH Projesi: Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Pro-
jesini,

d) Hizmet: FATİH Projesi kapsamında bilişim teknolojisi yazılımı, internet erişim im-
kânının sağlanması, dersler için çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda e-içerik temin edilmesi
ve benzeri hizmetler ile danışman tanımı kapsamında alınacak danışmanlık hizmetleri de dâhil
olmak üzere satın alınacak olan her türlü hizmeti,

e) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ya
da bunların oluşturduğu iş ortaklığını,

f) İdare: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatını,
g) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin

istekliler arasından seçilecek biri veya birileri üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin
onayını müteakip sözleşmesinin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

ğ) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; ön ye-
terlik, idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı ile gerekli diğer bilgi ve belgeleri,

h) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişiler
ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış olan görevlilerini,

ı) İstekli: Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hiz-
met sunucusu veya yapım müteahhidini,
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i) İşletme işleri: Bu Yönetmelik kapsamında veri merkezi işletilmesi, çağrı merkezi iş-
letilmesi, proje yönetim ofisi işletilmesi hizmetleri ve benzeri işlerin işletilmesi ile teknik, mali,
hukuki müşavirlik dahil her türlü danışmanlık hizmeti alımları,

j) İş ortaklığı: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında
yaptıkları anlaşma ile oluşturulan grubu,

k) Mal: FATİH Projesi kapsamında satın alınacak olan etkileşimli tahta, tablet bilgisayar
da dâhil her türlü makine, teçhizat ve donanıma ilişkin ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz
mallar ve hakları,

l) Pilot ortak: İş ortaklıklarında gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma
ile oluşturulan grubun temsilcisini,

m) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında
yapılan yazılı anlaşmayı,

n) Standardizasyon: İşletme ve idame maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi veya
mevcut sistemlerle uyumun sağlanması amacıyla kalite, marka, model veya üretici firma bir-
liğinin sağlanması işlemini,

o) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların
oluşturdukları iş ortaklığını,

ö) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat
teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

p) Yapım: FATİH Projesi kapsamında satın alınacak olan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
okul ve kurumlara internet ve veri erişim hizmetlerine ilişkin ağ altyapısı veya diğer yapım iş-
lerini,

r) Yapım müteahhidi: Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ya da
bunların oluşturdukları iş ortaklığını,

s) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

ş) Yerli malı: Yetkili mercilerce yerli malı olarak tanımlanan malları,
t) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler, İhale Komisyonu ve İhale Esasları

Temel ilkeler
MADDE 5 – (1) İdare, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti,

eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanmasını ve kaynakların
verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) İhtiyaçlar, ilan yapılmak ya da davet edilmek suretiyle bir veya birden fazla alım
kapsamında, bir veya daha fazla istekliden süre, miktar ya da kısımlar bakımından bölünerek
de karşılanabilir.

(3) İhtiyacın özelliğine göre teknik şartlar, maliyet ile performans kriterleri ve sözleşme
koşulları müzakere edilebilir ve gerekli hâllerde idare ile istekliler arasında iş birliği yapılabilir.

(4) Yerli üretim yapma şartı ile yerli katkı şartının öngörüldüğü alımlarda bu şartların
nasıl yerine getirileceğine ilişkin hususlara ihale dokümanında yer verilir. Hizmet ve yapım iş-
lerinde yerli istekliler lehine mal alımlarında ise yurt içinde üretilen malları teklif eden istekliler
lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

(5) Orta-yüksek ve yüksek teknoloji transferine dayalı yerli üretimin geliştirilmesi, araş-
tırma, geliştirme ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi, amaçlarına yönelik olarak altyapı, hizmet
ve mal alımlarını içerecek şekilde proje bazlı yatırım yapılmasını gerektiren alımlarda yerli
üretim, yerli katkı, yatırım, istihdam ve teknoloji transferi gibi şartların bir veya birkaçının ye-
rine getirilmesi şartıyla alım garantisi verilebilir.
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İhale komisyonu
MADDE 6 – (1) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere idare personelinden en az dört

kişinin ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş
ve tek sayıda oluşan ihale komisyonunu yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir. İda-
rede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması hâlinde, diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarından komisyona üye alınabilir.

(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale dokümanı, komisyon üye-
lerine ihale ilanı ya da davetten itibaren en geç üç gün içerisinde verilir.

(3) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Ka-
rarlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zo-
rundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve
üyelerinin adı, soyadı ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale işlem dosyası
MADDE 7 – (1) İhalesi yapılacak her bir alım için bir ihale işlem dosyası düzenlenir.

Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki, yaklaşık maliyete ilişkin hesap cet-
veli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya
teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün
belgeler bulunur.

Yaklaşık maliyet
MADDE 8 – (1) İhale yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak

katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir. İhale konusu işin bir kısmına
teklif verilmesinin mümkün olduğu hâllerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak
üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır. Bu yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer veril-
mez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

(2) Yaklaşık maliyetin idarece hesaplanması esastır. Ancak işin özelliğinden dolayı, ida-
rece hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti
alınarak hazırlatılması durumunda yaklaşık maliyet de bu kapsamda danışmanlık hizmet su-
nucularına hesaplatılabilir. Bu durumda teknik şartnamenin hazırlanması kapsamında yaklaşık
maliyeti hesaplayan danışmanlık hizmeti sunucusu, o işin ihalesine katılamaz.

(3) Alımın özgün nitelikte ve karmaşık olması veya birden fazla alım türünün (mal,
hizmet ve yapım işleri) aynı ihalede birleşmesinden ötürü teknik ve mali özelliklerin gerekli
olan netlikte belirlenemediği hâller ile ihtiyacın niteliğinden ötürü yabancı ülkelerden doğrudan
yapılacak alımlarda Bakan onayı alınmak suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilmeden alım ger-
çekleştirilebilir.

İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler ve yeterlik kuralları
MADDE 9 – (1) İhale dokümanında düzenlenmek şartıyla ihaleye katılacak istekliler-

den, ekonomik ve malî yeterlik ile meslekî ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak
bilgi ve belgeler istenebilir.

(2) İhale konusu işin niteliğine göre istenilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik
değerlendirmesinde kullanılacağı ve belgelerin taşıması gereken yeterlik kriterleri ihale dokü-
manında ve ihaleye ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

(3) Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunu-
labileceği idare tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması
veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin
sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi hâlinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak
alınmışsa geçici teminatları gelir kaydedilir.
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İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 10 – (1) 4734 sayılı Kanuna göre ihaleye katılamayacak olanlar, bu Yönet-

melik kapsamında idare tarafından yapılan ihalelere katılamazlar.
(2) Yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak alınmışsa geçici te-

minatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edi-
lememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale
iptal edilir.

Şartnameler
MADDE 11 – (1) İhale konusu alımın her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şart-

namelerin idarece hazırlanması esastır. Ancak işin özelliği nedeniyle idarece hazırlanmasının
mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla teknik şartnameler bu
Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

(2) Yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren
ve yurt içi üretim, katma değer ve teknoloji kazanımına yönelik ihtiyaçların karşılanması ama-
cıyla yapılacak alımlar ile ihale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması hâlinde teknik
şartnameler istekliler ile müzakere edilebilir.

İş ortaklığı
MADDE 12 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle

her türlü ihaleye katılabilir.
(2) İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak

üzere ortaklık yapar. İş ortaklıklarının sorumlulukları ve diğer hususlar idare tarafından ihale
dokümanı ekinde verilen İş Ortaklığı Beyannamesine uygun olarak sunulur.

Alt yükleniciler
MADDE 13 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi hâlinde, ihale

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, alt yük-
lenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda alt yüklenicilerin
yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İhale aşa-
masında öngörülmemekle birlikte işin yürütümü aşamasında alt yüklenici çalıştırılması idarenin
onayına tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhale Usulleri ve Çerçeve Anlaşma

Uygulanacak ihale usulleri
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında aşağıdaki ihale usulleri uygulanır:
a) Açık ihale usulü.
b) Pazarlık usulü.
Açık ihale usulü
MADDE 15 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İhale

dokümanında belirtilmesi şartıyla teklif değerlendirme işlemi tamamlandıktan sonra geçerli
teklif sahibi isteklilerle en az iki tur üzerinden fiyat görüşmesi yapılabilir.

Pazarlık usulü
MADDE 16 – (1) Pazarlık, ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla açık eksiltme veya

kapalı yazılı teklif alma usullerinden biriyle ve idarece belirlenen tur sayısı üzerinden yapıla-
bilir. İhale sürecinde açık eksiltme ve/veya kapalı yazılı teklif alma usulleri birlikte kullanıla-
bilir. Pazarlık yöntemi ve usulü ihale dokümanında düzenlenir.

(2) Aşağıda belirtilen hâllerde pazarlık usulüne başvurulabilir:
a) Eğitim hizmetlerinin sürekliliğini etkileyebilecek özel durumların ortaya çıkması

üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
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b) Açık ihalede teklif çıkmaması veya bu usulde yapılan ihalenin iptal edilmesi.
c) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çık-

ması nedeniyle ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
ç) Yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren

ve yurt içi üretim, katma değer ve teknoloji kazanımına yönelik ihtiyaçların karşılanması.
d) İhale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması, teknik ve mali özelliklerinin

gerekli olan netlikte belirlenememesi, iş tanımı gereği alımın kapsamının birden fazla alım tü-
rünü (mal, hizmet ve yapım) içermesi.

e) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ben-
dinde belirtilen ve Kamu İhale Kurumunca güncellenen limit tutarının on katına kadar olan
mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde.

(3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde isteklilerden ye-
terlik belgeleri ve fiyat tekliflerinin birlikte verilmesi istenir.

(4) İkinci fıkranın (ç) ve (d) bendi kapsamında yapılan alımlarda ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde
ihale komisyonu, her bir istekli ile eşit sayıda görüşme yapar. Teknik görüşmeler sonucunda
şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları
netleştirilmiş nihai teknik şartnameye dayalı olarak açık eksiltme veya kapalı yazılı teklif alma
usullerinde fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir. Bu du-
rumda ihaleye katılacaklar davet edilmek suretiyle belirlenir. Davet edilecek istekli sayısı ihale
onay belgesinde düzenlenir. İlan yapılmayan ihalelerde, ihale dokümanı sadece İdare tarafından
davet edilenlere satılır.

Çerçeve anlaşma
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik dâhilinde;
a) Çerçeve anlaşma yapılmak üzere ihaleye çıkılabilir.
b) Çerçeve anlaşma açık ihale usulü ile gerçekleştirilir.
c) Yapılan ilanda, yeterlik kıstaslarının yanı sıra tahmini ihtiyaç miktarı da belirtilir.
ç) Yapılacak çerçeve anlaşmalar kapsamında karşılanması planlanan tahmini ihtiyaç

miktarlarına ilanda yer verilecek olup toplam yıl içinde kaç birim alım yapılabileceğine çerçeve
anlaşmaya ilişkin ihale dokümanlarında yer verilir. İdare tarafından çerçeve anlaşmanın hazır-
lanmasında tip idari şartname, teknik şartname, tip standart formlar ve tip çerçeve anlaşma tas-
lağı kullanılır. Teklifler, ihale dokümanlarında belirtilen şekilde değerlendirilir ve ihale karara
bağlanır. İhale sonunda, ihale dokümanlarında belirtilen yeterlik kıstaslarını sağlayan tüm is-
tekliler çerçeve anlaşma yapmaya davet edilir.

d) Anlaşmalı istekliler, durumlarında yeterlik şartlarını sağlayamayacak bir değişiklik
olduğu takdirde bunu, en geç bir ay içinde idareye bildirmek zorundadır. Bildirimde bulunma-
yarak teklif vermeye devam edenler hakkında 10 uncu madde hükümleri uygulanır. Ayrıca çer-
çeve anlaşma yapılan istekli, çerçeve anlaşma süresi boyunca yılda bir kez yeterlik şartlarında
değişiklik olup olmadığına dair bilgi ve belgeleri idareye sunar.

e) Yeterlik şartları devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği hâlde iki kez
teklif vermeyenlerin çerçeve anlaşmaları feshedilir.

f) Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının üçten az olması hâlinde mevcut çerçeve
anlaşmaları sona erer ve bu durum taraflara yazılı olarak bildirilir.

g) Çerçeve anlaşma yapılmış olması idareye, çerçeve anlaşmada belirtilen miktarlarda
alımın bir kısmını veya tamamını alım yapma yükümlülüğü getirmez.
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ğ) Çerçeve anlaşmanın süresi altmış aydan fazla olamaz.
h) Çerçeve anlaşma rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde kullanılamaz.
ı) Çerçeve anlaşmaya istinaden yapılacak alımlar ile imzalanacak sözleşmelerin yöntemi

ve usulü ihale dokümanında düzenlenir.
Doğrudan temin
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hâllerde ihtiyaçlar doğrudan temin yolu ile karşı-

lanabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi.
b) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen ve

Kamu İhale Kurumunca güncellenen limit tutarının on katına kadar olan alımlar.
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak ilk alım yapılan
gerçek veya tüzel kişiden alınması.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından,
kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit ku-
ruluş, müessese ve ortaklıklarından, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş
tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan, bağımsız bütçeli kuruluşlardan, sermayesinin yüzde ellisin-
den fazlası kamuya ait şirketlerden, üniversite ve araştırma enstitülerinden, üniversite akademik
personelinden, bilimsel amaçlı kurulmuş vakıf, dernek ve diğer kuruluşlardan yapılacak alımlar.

d) FATİH Projesi kapsamında yapılacak taşınmaz mal alımı veya kiralanması.
e) Gerçek ve tüzel kişilerce üretilen fikir ve sanat eserleri ve bu çerçevede idarece gö-

revlendirilecek kurullar tarafından seçilecek eser ve ürün sahiplerinden yapılacak alımlar.
f) Özellikleri nedeni ile yabancı ülkelerden uluslararası standartlara uygun olarak sağ-

lanması zorunlu olan her türlü mal ve hizmet alımları.
g) Ani ve beklenmeyen veya önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine

alımın ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması ve pazarlık usulünün uygulanmasına yeterli
süre bulunmayan acil ihtiyaçlara yönelik alımlar.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda ilan yapılmaksızın, teminat alınmaksızın, iha-
le komisyonu kurma ve bu Yönetmelikte düzenlenen yeterlik kurallarını arama zorunluluğu
bulunmaksızın, sözleşme yapılmaksızın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler
tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir.

(3) Mal veya hizmeti sunan tedarikçilerin üçten az olması hâlinde bu durum piyasa fiyat
araştırmasına esas belgede tutanak altına alınarak alım gerçekleştirilebilir.

(4) Birinci fıkranın (a), (ç), (e) ve (f) bentleri kapsamında yapılacak alımlarda fiyat
araştırmasına ve alıma esas olacak yaklaşık maliyet ilgililer tarafından yazılı olarak bildirilen
teklif bedelleri esas alınarak tespit edilir ve doğrudan alım gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale İlanı, İhale Dokümanının Verilmesi

İlan süreleri ve duyuru şekli
MADDE 19 – (1) İhale ilan süresi en az yedi, en fazla yirmi sekiz gün olarak idare ta-

rafından belirlenebilir.
(2) İhale konusu alımlar işin özelliğine göre bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabil-

meleri için ihale tarihinden en az yedi gün önce aşağıdaki yerlerden biri veya birkaçı ile ilan
edilmek suretiyle duyurulur:

a) Kamu ihale bülteninde yayımlamak.
b) İdarenin internet sayfasında yayımlamak.
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c) Gerekli görülmesi hâlinde işin özelliğine göre Resmî Gazete, uluslararası ilan veya
yurt içinde çıkan gazetelerde yayımlamak.

İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar
MADDE 20 – (1) İhale dokümanlarında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verile-

mez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhaleyi yapan birimin adı, adresi, telefon ve varsa faks numarası veya kayıtlı elek-

tronik posta adresi.
b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.
c) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler.
ç) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ve yapım işlerinde işin

yapılacağı yer.
d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.
e) İhale dokümanının nerede görülebileceği.
f) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.
g) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
ğ) Geçici teminat istenmesi halinde geçici teminat oranı.
h) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve/veya mal alımında yerli malı

teklif eden istekliler ile hizmet ve yapım işlerinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp
uygulanmayacağı.

İlanın uygun olmaması
MADDE 21 – (1) 19 uncu ve 20 nci maddeler hükümlerine uygun olmayan ilanlar ge-

çersizdir. Bu durumda ilan anılan maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapıla-
maz.

(2) Ancak 19 uncu maddede belirtilen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulma-
ması hâlleri hariç, yapılan ilanlarda 20 nci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulun-
ması durumunda, idarece ilanların yayınlanmasını takip eden beş gün içinde hatalı hususlar
için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir.

İhale dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 22 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur.

(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre ihaleye katılıma ilişkin istenen zorunlu belge
ve bilgilere yer verilir. Tek kalem ve/veya aynı neviden alımlarda ihale dokümanında belirtilen
miktardaki alımın istekliler arasında paylaştırılacağı durumlarda bunlara ilişkin hususlar ile iz-
lenecek yöntem ihale dokümanında açıkça düzenlenir.

(3) İhale konusu işin niteliği dikkate alınarak fiyat dışı unsurlara göre ekonomik açıdan
en avantajlı teklifin belirleneceği alımlarda fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzen-
lemelere şartnamelerde yer verilir.

İhale dokümanının verilmesi
MADDE 23 – (1) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı almaları zorunlu-

dur. İdare tarafından hazırlanan ihale konusu işe ait talimatları içeren idari şartnameler ile varsa
teknik şartnameler, sözleşme tasarıları ve gerekli diğer belge ve bilgiler İdarece davet edilen
isteklilere bedelli ve bedelsiz olarak verilebilir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması veya ihalenin ertelenmesi
MADDE 24 – (1) İlan veya davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik ya-

pılmaması esastır. Dokümandaki değişikliklerin zeyilname ile düzeltilemeyecek nitelikte olması
ve bu sebeple dokümanda esaslı değişiklik yapılması zorunlu olursa bunu gerektiren sebep ve
zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki davet/ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden
aynı şekilde davet/ilan olunur.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                  21 Mart 2017 – Sayı : 30014



(2) Ancak ilan veya davet yapıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçek-
leştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edil-
mesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi hâlinde ihale dokümanında değişiklikler yapı-
labilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname,
son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde
ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle
tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması hâlinde, ihale tarihi zeyilname ile
ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi hâlinde teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan is-
teklilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(3) Ayrıca istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç
duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden on gün öncesine kadar yazılı olarak
açıklama talep edebilir. Bu talebin idare tarafından uygun görülmesi hâlinde yapılacak açıkla-
ma, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere, son teklif verme gününden üç gün
öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli
belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 25 – (1) Teklif mektubu ve istenmişse geçici teminat da dâhil olmak üzere

ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur, zarfın üzerine istek-
linin adı soyadı veya ticaret unvanı tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve
ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır
ve mühürlenir veya kaşelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale doküma-
nının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile
birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubunun adı soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine
dair hüküm bulunması hâlinde alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın
iade edilir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin
ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve de-
ğerlendirmeye alınmaz.

(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hâli hariç, herhangi bir sebeple geri alı-
namaz ve değiştirilemez.

(5) İstekliler teklif mektubunu sunmakla ihale dokümanında belirtilen bütün şartları
kabul etmiş sayılır.

Tekliflerin geçerlilik süresi
MADDE 26 – (1) Tekliflerin asgari geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İhti-

yaç duyulması hâlinde bu sürenin, teklif ve sözleşme şartları değiştirilmemek kaydıyla bir de-
faya mahsus olmak üzere en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar
uzatılması teklif sahiplerinden yazılı olarak istenebilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması
isteklice kabul edilmezse teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
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ALTINCI BÖLÜM
Teminatlara İlişkin Hususlar

Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 27 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk parası.
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.
c) Devlet iç borçlanma senetleri.
(2) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.

Bunların idarenin hesabı bulunan bankalara yatırılması zorunludur.
(3) İhale üzerinde kalan istekli ile ikinci uygun teklif sahibi isteklinin geçici teminatları

İdarece saklı tutulur ve diğer isteklilere ait teminatlar ise iade edilir.
(4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
(5) Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üze-

rine ihtiyati tedbir konulamaz.
Geçici teminat, kesin teminat ve ek kesin teminat
MADDE 28 – (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 1’inden az olmamak üzere istekli

tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla geçici
teminat alınması zorunlu değildir.

(2) Sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üze-
rinden hesaplanmak suretiyle en az % 2 oranında kesin teminat alınır. Alınacak kesin teminat
oranı ihale dokümanında belirtilir.

(3) Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde, tek bir sözleşmeye konu olacak
kısımların herhangi birisi veya birkaçı için verilen kısmi teklifler birinci ve ikinci fıkralarda
düzenlenen hususlar çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirilir.

(4) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen ve iş artışı yapılan işlerde, fiyat farkı
veya iş artışı olarak ödenecek bedelin o sözleşme için belirlenen kesin teminat yüzdesi oranında,
teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden veya ilk hak edişten kesinti yapılmak suretiyle
ek kesin teminat alınır.

(5) İhaleye, mevzuat gereği teminat vermesi mümkün olmayan isteklilerin katılması
hâlinde, bu durumun yazılı ve gerekçeli olarak açıklanması şartıyla bu isteklilerden teminat
alınmaz. Yine özellikli durumlarda ve gerekçe belirtmek suretiyle Bakan onayı ile teminat alın-
mamasına karar verilebilir. Bu durumlarda kesin ve ek kesin teminatlara karşılık olmak üzere
düzenlenecek her hak edişten % 2 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonur.

Kesin teminat veya ek kesin teminatların geri verilmesi
MADDE 29 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak

yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit
edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların;

a) Yapım işlerinde, varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onay-
lanmasından sonra yarısı, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin
kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı,

b) Yapım işleri dışındaki işlerde, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin ge-
tirildiği saptandıktan sonra alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi hâlinde
yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hâllerde ise tamamı,

yükleniciye iade edilir.
(2) Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borçları ile üc-

ret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul
tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi
hâlinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevri-
lerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.
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(3) İşin konusunun piyasadan hazır hâlde alınıp satılan mal alımı olması hâlinde, Sosyal
Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

Teminat mektupları
MADDE 30 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ve teklif geçerlik süreleri dikkate alınmak

suretiyle geçici teminat mektuplarının süresi İdarece belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uza-
tılması hâlinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kamu İhale Kuru-
mu tarafından yayımlanmış standart teminat mektubu formuna uygun olarak düzenlenen te-
minat mektubu örneği kullanılabilir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mek-
tupları kabul edilemez.

YEDİNCİ BÖLÜM
İhale Süreci ile İlgili Hükümler

Tekliflerin alınması ve açılması
MADDE 31 – (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye

verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir
tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komis-
yonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 25 inci maddenin birinci fıkrasına uygun ol-
mayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte
hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile istenmişse geçici
teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif
fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale ko-
misyonunca imzalanır. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi
oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendi-
rilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 32 – (1) İhale komisyonu, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması

kaydıyla teklif mektubu ve alınmışsa geçici teminat mektubunun taşıması zorunlu hususlar ha-
riç tekliflerde belge veya bilgi eksikliği bulunması hâlinde, iki iş gününden az olmamak üzere
makul bir süre verilerek isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanmasını yazılı ola-
rak ister. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri de-
ğerlendirme dışı bırakılır ve ihale dokümanında belirtilen oran uygulanmak suretiyle alınmışsa
geçici teminatının tamamı veya bir kısmı gelir kaydedilir.

(2) Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile alınmışsa geçici teminatı usulüne uygun
olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale
konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale doküma-
nında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin
teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak istenen belgelerle ilgili olarak idare tarafından
standart form düzenlenmiş ve buna göre belge verilmesi şartnamelerde öngörülmüş ise şekil
şartlarına uymamakla birlikte düzenlenen belgelerde istenen bilgilerin yer alması kaydıyla is-
tekli veya düzenleyen yetkili merciden kaynaklanan eksik veya fazla bilgiler, tekliflerin esasını
değiştirmemesi, idareyi bağlayıcı ve/veya ihale şartnamesine aykırı olmamak kaydıyla değer-
lendirme dışı bırakılmaz. Bunlara ilişkin varsa eksik bilgi ve belgeler tamamlattırılır.

(3) İsteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı
kontrol edilir. Teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması hâ-
linde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla aritmetik hatalar ihale ko-
misyonu tarafından düzeltilir. Düzeltilmiş teklif tutarı istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzel-
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tilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen üç iş günü içinde yazılı olarak bildir-
mek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu
süre içinde herhangi bir cevap vermemesi hâlinde teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve alın-
mışsa geçici teminatın tamamı veya ihale dokümanında belirtilen oran uygulanmak suretiyle
geçici teminatın bir kısmı gelir kaydedilir.

(4) Geçerli tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması hâlinde;
a) İhale komisyonu;
1) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olma-

dığını,
2) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse güncellemenin doğru yapılıp yapıl-

madığını,
3) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,
sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre değerlendirir.
b) Bu fıkranın (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinden birine veya birkaçına

göre yapılan değerlendirme sonucunda verilen tekliflerin uygun olması, yeterli ödeneğinin ol-
duğunun veya sağlanacağının talep birimince teyit edilmesi ve ihale yetkilisince uygun görül-
mesi hâlinde ihale sonuçlandırılabilir.

(5) İhale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en
avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(6) Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılıp yapılmayacağı hususuna ihale dokümanında
yer verilir. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla ihale komisyonu aşırı düşük teklif sorgu-
laması yapmadan ihaleyi sonuçlandırabilir. Aşırı düşük teklif sorgulama yapılması hâlinde de-
ğerlendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin idari şartnamede düzenleme yapılır.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
MADDE 33 – (1) İhale yetkilisi, ihale süreci içerisinde herhangi bir aşamada gerekçe-

lerini belirtmek suretiyle veya ihale komisyonu kararı üzerine verilmiş olan bütün teklifleri
reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi hâlinde bu durum bütün is-
teklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlü-
lük altına girmez. İsteklilerce talep edilmesi hâlinde iptal gerekçeleri İdarece bildirilir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 34 – (1) 32 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, eko-

nomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli veya istekliler üzerinde bırakılır. Ekonomik açı-
dan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar
da dikkate alınarak belirlenir.

(2) İhale dokümanında fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı
da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, eko-
nomik açıdan en avantajlı teklifin tespitine ilişkin hususlar ihale dokümanında belirtilebilir.

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli/istekliler üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri be-
lirtilir.

(5) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan
istekli veya istekliler ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli/istekli-
lerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale ka-
rarına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.
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(6) İhale yetkilisi, ihale kararını en geç otuz gün içinde onaylar veya gerekçesini açıkça
belirtmek suretiyle iptal eder.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi ve şikâyetler
MADDE 35 – (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı

günü izleyen en geç beş gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere, ihaleye teklif
veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alın-
mama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

(2) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere bil-
dirim yapılır.

(3) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren beş gün geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelere yönelik olarak İdareye şikâyet başvu-
rusunda bulunulabilir.

(5) İlana yönelik şikayetler ilk ilan tarihini, ihale dokümanının ilana yansımayan hü-
kümlerine yönelik şikayetler dokümanın satın alındığı tarihi izleyen on gün, ilan yapılmadan
gerçekleştirilen pazarlık usulü ihalelerde ise ihale dokümanının alımını izleyen beş gün içinde
ve bu süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine
kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların İdarece ihale tarihinden önce sonuçlandırılması esas-
tır. Şikâyet üzerine yapılan inceleme sonucunda tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleş-
tirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece
ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak
son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus ertelenir. Alınan kararlar tüm istekli olabile-
ceklere bildirilir.

(6) İhale kararının tebliğini müteakip beş gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından
önce ihaleye teklif veren istekliler tarafından İdareye ihale kararıyla ilgili olarak şikâyet baş-
vurusunda bulunulabilir. Şikâyet başvurusu İdarece 5 gün içinde incelenerek şikâyetin reddine,
düzeltici işlem belirlenmesine veya ihalenin iptaline karar verilir. Alınan karar 5 gün içinde
tüm isteklilere bildirilir.

(7) Şikâyetler ile ilgili olarak İdare tarafından verilen kararlara karşı Kamu İhale Ku-
rumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamaz; doğrudan idari yargı mercilerinde dava
açılabilir.

Sözleşmeye davet, sözleşme yapılmasında isteklinin ve idarenin görev ve sorumluluğu
MADDE 36 – (1) İhale üzerinde kalan istekli, beş günden az olmamak kaydıyla on

güne kadar süre verilerek sözleşmeye davet edilir. Davet yazısı kapsamında ilgili mevzuat ge-
reği ödenmesi gereken vergilerin ödendiğine dair belgeler ile kesin teminat ve 4734 sayılı Ka-
nunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen
durumlarda olmadığına ilişkin belgeler istenir.

(2) Yabancı istekliler için birinci fıkradaki sürelere on iki gün ilave edilir.
(3) İhale üzerinde kalan istekli veya istekliler, kesin teminatı vererek sözleşmeyi imza-

lamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra alınmışsa geçici teminat iade edilir.
(4) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek

kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin varsa geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda
İdare, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif
sahibi ile sözleşme imzalayabilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme
imzalanabilmesi için birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen beş gün içinde, birinci
fıkrada belirtilen süre ve usule göre sözleşmeye davet gerçekleştirilir. Ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibinin de kesin teminat vermemesi ve sözleşme yapmaması hâlinde
varsa geçici teminatı irat kaydedilerek ihale iptal edilir.
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(5) Bu sorumluluklara uyulmaması hâlinde ayrıca 4734 sayılı Kanunun 58 inci mad-
desinde yer alan hükümler uygulanır.

(6) İdare, birinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen süre içinde sözleşme yapılması hu-
susunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine ge-
tirmemesi hâlinde ihale üzerinde bırakılan istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en
geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden
vazgeçebilir. Bu takdirde varsa geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı
belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 37 – (1) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler İdarece

hazırlanır ve İdare ile yüklenici tarafından imzalanır. Sözleşme imzaya sunulmadan önce yük-
lenicinin yasaklılık teyidi sorgulaması yapılarak sözleşme ekine konulur. Yüklenicinin iş or-
taklığı olması hâlinde, sözleşmeler iş ortaklığının bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale
dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu de-
ğildir.

(2) Sözleşme süresi içerisinde teknik şartnameye ilişkin hususlarda belirli aralıklarla
güncel durum değerlendirilerek sunulan ürüne/hizmete ilişkin üretime yönelik olarak iş artış
ve eksiliş oranlarını geçmemek kaydıyla sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir veya
ihtiyaç halinde ek sözleşme düzenlenebilir.

(3) Hizmet alımlarında, hizmetin aksamamasını teminen ihale yetkilisinden onay alın-
mak kaydıyla yeni ihale yapılıp sözleşmeye bağlanıncaya kadar sözleşme süresi altı aya kadar
mevcut sözleşme birim fiyat ve şartlarıyla uzatılabilir.

(4) FATİH Projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak yazılım, donanım,
dijital içerik alımı, internet erişim hizmetleri sağlanması, ağ altyapısı, AR-GE merkezi, veri
merkezi kurulumu ve bunlara ilişkin her türlü bakım, onarım ve işletme işlerinde üst yöneticinin
onayıyla 15 yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir.

Avans işlemleri
MADDE 38 – (1) İhale veya onay belgesi ve sözleşmede belirtilmesi kaydıyla 5018 sa-

yılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde teminat mektubu karşılığı avans verilebilir.
(2) Avans verilmesi durumunda, alınacak avans teminat mektuplarının süresi, mahsup

süresi göz önünde bulundurularak İdarece belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sözleşme Süreci ile İlgili İşlemler

Sözleşmede yer alması gereken hususlar
MADDE 39 – (1) Sözleşmede aşağıda sayılan hususlardan uygun olanlarına yer verilir:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
b) İdarenin adı ve adresi.
c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.
d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.
e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.
f) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.
g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline

dâhil olacağı.
ğ) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından öde-

neceği.
h) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine

ait şartlar.
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ı) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.
i) Garanti istenilen hâllerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.
j) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
k) Yatırım, ar-ge ve yerlilik şartları.
l) Gecikme hâlinde alınacak cezalar.
m) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırı-

lacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
n) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
o) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna

ilişkin şartlar.
ö) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.
p) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.
r) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluk-

ları.
s) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
ş) Anlaşmazlıkların çözümü.
t) İhale konusu işin niteliğine göre öngörülecek diğer hususlar.
Fiyat farkı, iş artışı ve eksilişi
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan mal ve hizmet alımı ile yapım

işleri ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari
şartname ve sözleşmelerde fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir.

(2) İş artışının veya eksilişinin uygun görülmesi hâlinde sözleşme bedelinin yüzde el-
lisine kadar oran dâhilinde artırma veya sözleşme bedelinin yüzde yirmisine kadar oran dâhi-
linde eksiltme yapılabilir.

(3) İşin bu şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış
yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının
ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

(4) Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde,
yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve
yüklenici kârına karşılık olarak sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin
tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

Mücbir sebepler ve idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek hâller
MADDE 41 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hâller aşağıda belirtilmiştir:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmî veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenen benzeri diğer hâller.
(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere İdare

tarafından birinci fıkrada belirtilen hâllerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için;
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin yazılı

olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili mercilerden alınacak belgelerle belgelendirilmesi,
zorunludur. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi hâlinde hesabı genel

hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

21 Mart 2017 – Sayı : 30014                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



(3) İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen süreler içinde ye-
rine getirememesi veya sonradan meydana gelen yüklenicinin kusuru olmaksızın İdareden kay-
naklanan nedenlerle sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu
durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli orta-
dan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması hâlinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin
niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri
MADDE 42 – (1) Teslim edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin mua-

yene ve kabul işlemleri, İdarece kurulacak en az üç kişilik mahalli veya merkezi muayene ve
kabul komisyonları tarafından yapılır. Sözleşme konusu iş yüklenici tarafından İdareye teslim
edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

(2) Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması hâlinde, imalat veya üretim süreci gerek-
tiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla
ihale dokümanlarında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususu ile taahhüt
edilen yerlilik oranının sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi amacıyla İdarece belirli aşama-
larda ve aralıklarla denetlenebilir.

(3) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul
yapılabilir.

(4) Muayene ve kabul işlemleri ile ara denetimlerin usul ve esasları ihale dokümanında
belirtilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sürelerin hesabı ve tebligatlar
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte yazılan sürelerin hesaplanmasında hüküm bulun-

mayan hâllerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
(2) Yapılacak her türlü tebligat hakkında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde

11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında elektronik tebligat yapılabilir.
Diğer hususlar
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihaleler ile sözleşmelerde, 4734

sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları, 11 inci ve 17 nci
maddeleri ve dördüncü kısmında yer alan hükümleriyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununun üçüncü kısmında yer alan hükümler uygulanır.

(2) Bu Yönetmelikte yapılan düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla yönerge ve ben-
zeri düzenlemeler çıkarılabilir.

(3) Bu Yönetmelikte düzenlenmemiş hususlarda 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat
uygulanabilir ve tip şartname, sözleşme tasarıları ile standart form düzenlenmesinde Kamu
İhale Kurumunca yapılan düzenlemeler esas alınabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eği-

timde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yö-
netmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ

PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü merkez

ve merkeze bağlı kombina, işletme, fabrika ve depo müdürlüklerinde sözleşmeli statüde çalışan

personelin birinci ve ikinci sicil amirlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde, 22/1/1990

tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca

sözleşmeli statüde çalışan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/9/1990

tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşeb-

büsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sicil amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin sicil amirleri bu Yönetme-

liğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 399 sayılı Kanun Hükmünde

Kararname ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi

Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Et ve

Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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KTO - Karatay Üniversitesinden:
KTO - KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, KTO - Karatay Üniversitesine bağlı Enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitimle ilgili esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, KTO - Karatay Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü

eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

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

ç) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan
anabilim dalının başkanını,

d) Bologna süreci: Tüm Avrupa'da yükseköğretim ve akademik konularda standartlar
geliştirmek ve ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerini bağdaştırmak ve Avrupa'da
birbiriyle tam uyumlu bir yükseköğrenim alanı yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir programı,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve/veya tez çalışması, proje dönemlerinde
rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan çalışmayı,

g) Enstitü: İlgili enstitüyü,
ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve

enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardım-

cıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen
en az üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) EABD: Enstitü Anabilim Dalını,
i) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test sınavını,
j) GRE: Uluslararası sınavlardan Graduate Record Examination sınavını,
k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
l) Mütevelli Heyet: Üniversite Mütevelli Heyetini,
m) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
n) Rektör: KTO - Karatay Üniversitesi Rektörünü,
o) Senato: KTO - Karatay Üniversitesi Senatosunu,
ö) Seminer: Lisansüstü eğitim ders döneminde öğrencinin hazırladığı teze yönelik bir

konunun incelenmesine dayanan ve öğrenci tarafından sözlü sunum yapılarak uygulanan ve
yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

21 Mart 2017 – Sayı : 30014                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



p) Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,
r) TİK: Tez İzleme Komitesini,
s) Üniversite: KTO - Karatay Üniversitesi (Konya Ticaret Odası – Karatay Üniversite-

si)’ni,
ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Kontenjanlar
MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, alınacaksa sayısı,

Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun görüşü, Senatonun kararı ve Mütevelli
Heyet Başkanlığının oluru ile belirlenir. Kontenjan artırımlarında da aynı süreç izlenir. Öğretim
programlarının adları, alınacak öğrencide aranan şartlar ve başvuru tarihi ilgili enstitü tarafından
ilan edilir.

Lisansüstü programlara giriş şartları
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programa başvurabilmek için adayların lisans diplomasına

sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından mer-
kezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak
koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak Güzel
Sanatlar Fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim/ anasanat dallarına öğrenci
kabulünde ALES puanı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES
puanı aranmaz, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(2) Enstitüye bağlı anabilim/anasanat dalları, yüksek lisans programlarına öğrenci ka-
bulünde gerekli görüldüğü takdirde, anabilim/ anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ve ilgili
enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile YDS ya da ulusal veya uluslararası alanda
geçerliliği olan bir dil sınavından belirli bir asgari puanın alınması şartını koyabilir.

(3) Adayların bütünleşik doktora programı için lisans derecesine, normal doktora prog-
ramı için tezli yüksek lisans derecesine, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli eğitim
yapan tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri diplomasına sahip olmaları gerekir.
Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru yapan aday öğrencinin Senato kararı
ile belirlenecek ALES puanına sahip olması gerekir. Lisans diplomasıyla doktora programına
başvuran adayların ise ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak
koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları, lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Tezli yüksek
lisans ve lisans diploması ile doktora programlarına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan
muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine
göre yükseltilmesi konusu Senato tarafından belirlenir.

(4) Yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edilebileceği gibi, ALES puanının yanı sıra
gerekirse lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından
yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu da değerlendirilebilir. ALES puanının, not
ortalamasının, yazılı ve/veya sözlü mülakat değerlendirmelerinin yüzdelikleri ilgili
anabilim/anasanat dalı Başkanlıklarınca belirlenir ve bu yüzdelikler öğrenci alımı ilanında açık-
ça belirtilir. 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.

(5) Başarı notu en yüksek olan adaylardan başlayan bir sıralama yapılarak liste hazır-
lanır ve bu sıralamaya göre kontenjan sayısı kadar aday lisansüstü programlara kabul edilir.
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(6) Değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer
belgeler, referans mektubu, niyet mektubu, uluslararası standart sınavlar ve hangi düzeyde ya-
bancı dil bilgisi gerektiği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi enstitü yönetim
kurulu kararı ile belirlenerek ilan edilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran aday-
ların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından
belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik progra-
mına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili
bir puan olması gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olan-
ların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile
mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye
ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta
yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer
belgeler Senato tarafından belirlenir.

(8) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM 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.

(9) Sanatta yeterlik programına başvuru koşullarını sağlayan ve ilgili enstitünün belir-
lediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar giriş sınavına alınırlar. Giriş sınavının baş-
langıcında, adayın sanatsal çalışmalarının yer aldığı bir dosya, giriş sınavı jürisine sunulur.
Giriş sınavı, uygulama ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve 100 (yüz) tam puan
üzerinden değerlendirilir. Giriş sınavı, ilgili jürisinin belirleyeceği kapsamda, adayların sanatsal
bilgi ve becerilerini uygulama düzeyinde ölçmeye yöneliktir. Bir tam gün (4+4 saat) süren uy-
gulama sınav sonucunda ortaya çıkan eserler, ertesi gün başarı sonucu açıklanmak üzere teslim
alınır. Sınav, ilgili anabilim/anasanat dalının uygun gördüğü, ışık problemi olmayan bir veya
birkaç atölye ortamında, serbest olarak gerçekleştirilir. Sözlü sınavda adaylara, alanın gerek-
tirdiği temel bilgi ve yorum yeteneğini belirlemek amacıyla sorular yöneltilir. Bu sınavda, aday-
ların sınavdaki çalışmaları, portfolyoları ve mülakatları, eşzamanlı değerlendirmeye tabi tutulur.
Sınav evrakları iki yıl süre ile saklanır.

(10) Sanatta yeterlik Sınav ve değerlendirme jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlıkları kararıyla belirlenen en az beş (5) öğretim üyesinden oluşturulur. Üç (3) adet yedek
jüri üyesi belirlenir. Bu üyeler, başka yükseköğretim kurumlarının ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlıklarından da olabilir. Ancak bu üyeler için ücret ödenmez. ALES puanının %50’den
az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlıklarının önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. İlgili enstitü
yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğ-
retim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitüler-
deki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci
kabulünde, bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü programlara giriş şartlarının hükümleri uy-
gulanır. Giriş sınavından en az 60 (altmış) puan alan ve genel başarı notu en az 70 (yetmiş)
olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Sıralamada, genel başarı notunun eşitliği halinde
giriş sınavı puanı dikkate alınır.

(11) Enstitü, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını, kontenjanını, baş-
vurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan vererek du-
yurur.

21 Mart 2017 – Sayı : 30014                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



(12) Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onay-
lanmış olması gerekir.

(13) Lisansüstü eğitim ücretlidir. Ücretler Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Müte-
velli Heyet burslu kontenjan da ilan edebilir. Tahsilat KTO - Karatay Üniversitesi Lisansüstü
Programlar İçin Ücret Tahsilat Yönergesindeki şartlara uygun olarak yapılır.

(14) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Başvuru ve kayıt
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvuru akademik takvimde belirtilen süre

içinde ve ilanda istenilen belgelerle ilgili enstitü sekreterliklerine yapılır.
(2) İlanda mülakat/yazılı sınav yapılacağı belirtilen lisansüstü programlarda ilgili enstitü

yönetim kurulu, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşünü alarak başvuruları ince-
lemek ve değerlendirmek üzere en az üç asil öğretim üyesi ve bir yedek öğretim üyesinden
oluşan bir komisyon kurar. Komisyonun, adayların daha önceki eğitim ve başarı durumlarını
göz önünde tutmak ve ALES puanı ile ilgili anabilim/anasanat dalının uygun göreceği diğer
kriterlere göre gösterdikleri performansı değerlendirmek suretiyle yapacağı kabul ya da ret
önerileri, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. Komisyon tarafından önerilen ve ens-
titü yönetim kurulu tarafından onaylanan lisansüstü eğitim hakkı kazananların listeleri ilgili
enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(3) Kayıtlar, ilânda belirtilen şartlar ve süreler içerisinde yapılır. Kesin kayıt yaptırmaya
hak kazanan adaylar, Mali İşler Koordinatörlüğüne Lisansüstü Programlar İçin Ücret Tahsilat
Yönergesindeki şartlara uygun olarak Lisansüstü eğitim ücreti ile ilgili ödemeleri yaptıktan
sonra ilanda belirtilen yazılı belgeler ile ilân edilen süre içinde Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne
şahsen veya noter vekâleti ile yetkilendirdiği kişi aracılığıyla başvurur.

(4) Belirlenen tarihlerde kayıt için şahsen veya noter vekâleti ile yetkilendirdiği kişi
aracılığıyla başvurmayan, istenilen belgeleri eksik olan, enstitü yönetim kurulunca mazereti
kabul edilmeyen adaylar kayıt haklarını kaybederler.

(5) Kesin kayıt süresi sonunda kontenjanlarda açık kaldığı takdirde, açık kalan konten-
jan sayısı kadar olmak üzere varsa yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylardan sıra ile yedek
kayıt süresi içinde kayıt yapılabilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri

aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı;
a) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora prog-

ramından farklı alanlarda almış olan adaylar için,
b) Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumla-

rından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için,
uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programı ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından hazırla-

narak enstitüye sunulur. 5 inci maddedeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.
(3) Bir öğrenci bilimsel hazırlık programında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerdiği en az üç dersi almak zorundadır.
(4) 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 ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bu
durumdaki öğrenciler, bilimsel hazırlık programında aldığı derslerin ücreti yanı sıra lisansüstü
programa yönelik ücretinin, Ücret Tahsilat Yönergesinde belirtilen miktarını ödemek zorun-
dadırlar.
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(5) 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.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçme notu yüksek lisans için C, doktora için C+
olup öğrencinin belirlenen süre sonunda lisansüstü programa başlayabilmesi için genel not or-
talamasının yüksek lisans için en az 2,00 ve doktora için 3,00 olması gerekir. Bu derslerden
alınan notlar, lisansüstü öğretimde genel not ortalamasına katılmaz. Bilimsel hazırlık programı
ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer esaslar
yüksek lisans programlarındaki esaslarla aynıdır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Başka bir lisansüstü programdan yatay geçiş yoluyla kabul için baş-

vuran öğrencilerin, önceki programlarında en az bir yarıyıl ders almış olması, bu derslerin ta-
mamını başarı ile tamamlamış bulunması ve not ortalamalarının yüksek lisans için en az
2,50/4,00 ve doktora programı için en az 3,00/4,00 olması gerekir. Bu öğrencilerin almış ol-
dukları derslerden hangilerinin lisansüstü programlarına sayılacağı ilgili anabilim / anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerekli belgelerle yatay geçiş için başvuran
öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi alınmak koşuluyla enstitü yönetim
kurulu kararıyla Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara kabul edilebilir.

(3) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, yatay geçiş yaptıkları tezli yüksek lisans
veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilere, ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulana-
bilir.

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

(5) Fen Bilimleri Enstitüsünde tez aşamasındaki yatay geçiş başvurusu yapan öğrenci
gelmiş olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı dersleri tamamlasa dahi ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile seminer dersini almak zo-
rundadır. Öğrenci, seminer dersini ve aldığı dersleri başarı ile tamamladıktan sonra yeni bir
tez çalışması yapması gerekir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarında yatay geçiş yapan öğrenci ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile ders/dersleri aldıktan sonra
proje çalışması yapar.

(7) Öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü
programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Öğrenci, ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi doğrultusunda enstitü yönetim kurulu kararı ile programa intibak ettirilir.
Yatay geçiş yapan öğrenciye, geldiği yükseköğretim kurumunda ders yükümlülüğünü tamam-
lamış olsa dahi yeni dersler verilebilir.

(8) Muaf edilen dersler transkriptte Üniversitenin kullandığı harf notu ile gösterilir.
(9) Yatay geçiş kontenjanları her yarıyıl başında ilgili enstitü yönetim kurulu Kararı ile

belirlenip Senatoya önerilir. Üniversite Senatosu ve Mütevelli Heyet Başkanlığının kararı ile
bu sayı kesinleşir.

(10) Bu statüdeki öğrencilerden alınacak ücret, Ücret Tahsilat Yönergesine göre belir-
lenir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarına

kabulü, KTO - Karatay Üniversitesi Lisansüstü Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabul ve
Kayıt Yönergesindeki şartlara uygun yapılır.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü, 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 öğ-
renci statüsünde ders alanlar, derslere devam ve sınavlara girmek dışındaki öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz. Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez. Ancak kayıtlı oldukları
dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(2) Bu statüdeki öğrencilerden alınacak ücret, Ücret Tahsilat Yönergesine göre belirlenir.
(3) Özel öğrenciler lisansüstü öğrenci kabul şartlarını yerine getirerek asıl öğrenci sta-

tüsünde kayıt yaptırmaya hak kazanmaları halinde, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü
derslerden muaf olup olmayacakları, muaf olmaları halinde not ve AKTS’lerinin ne şekilde
kabul edileceği ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim ku-
rulu kararı ile belirlenir.

(4) Özel öğrencilerin en fazla alabilecekleri ders sayısı, ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(5) Yabancı ülkelerde lisansüstü düzeyde eğitimlerine devam eden öğrenciler, Üniver-
sitede en fazla bir yıl misafir öğrenci statüsünde lisansüstü ders alabilir.

(6) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders/dersler
için ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez. Özel öğrenciler, derse devam, sınav, başarının de-
ğerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda Üniversite ve ilgili enstitülerde uygulanan ilgili
mevzuata uymak zorundadır.

(7) Özel öğrenci statüsünde olan öğrenci bilimsel hazırlık programına dâhil edilmez.
(8) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenciyken aldığı ve başarılı

olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, kabul edilen derslerin sayısı lisansüstü eğitimde verilen
derslerin toplam sayısının %50’sini geçemez.

Derslerin belirlenmesi, kredileri, danışman atanması, ders seçimi ve kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri Bologna süreci ve AKTS’ye

göre belirlenir.
(2) Yüksek lisans/doktora programına kabul edilen her öğrenciye kayıt aşamasında ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir öğretim üyesi
danışman olarak atanabilir. Danışman, öğrencinin öğrenim süresince alacağı dersleri belirle-
mek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle yükümlüdür.

(3) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler akademik takvimde öngörülen süre içe-
risinde, KTO - Karatay Üniversitesi Ücret Tahsilat Yönergesinde belirlenen öğrenim ücretlerini
ödeyerek enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde ders kaydını yapmak
ve kayıtlarını yenilemek zorundadır. Bu süre içinde kayıtlarını yeniletmeyen öğrenci o yarıyıl-
daki dersleri alamaz ve bu süre, belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresinin
hesabında dikkate alınır. Kaydını yeniletmeyen öğrenci o yarıyıl için öğrencilik haklarından
yararlanamaz.

(4) Öğrenci, ders yükünün %30’ unu geçmemek kaydıyla danışmanın gerekçeli önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir başka yükseköğretim kurumunda verilmekte olan ders-
leri de alabilir.

Derslere devam, mazeret sınavı
MADDE 12 – (1) Lisansüstü öğretimde kayıtlı olan öğrencilerin teorik derslerin %70’ine

uygulamalı derslerin ise %80’ine devam etmeleri zorunludur.
(2) Öğrencinin devamsızlık durumu dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam-

sızlık sınırını aşan öğrencilerin durumu, genel sınavlardan iki gün önce ilgili dersin öğretim
üyesi tarafından ilan edilir. Kayıtlı oldukları herhangi bir derste devamsızlık sınırını aşan öğ-
rencilerin notları, ilgili dersin öğretim üyesi tarafından FX notuna dönüştürülür.
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(3) Rapor, disiplin cezası ve benzeri gerekçeler derse devamsızlığın mazereti olarak
kabul edilmez. Kabul edilebilecek geçerli mazeretlerin neler olduğu, Senato tarafından belir-
lenir.

(4) Mazereti olan öğrenciler durumlarını belgeleyen evrağı bir dilekçe ile birlikte; sı-
navların bitim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına
vermek zorundadır. Öğrenciye mazeret sınav hakkı tanınması hususu enstitü yönetim kurulu
aracılığı ile Senatoya sunulur.

İzinli sayılma
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti,

yurtdışı görevlendirme gibi eğitime devamı engelleyen nedenlerden dolayı devam edemeyen
öğrencilerin kaydı toplam 2 yarıyıla kadar bir defada en az bir dönem olmak üzere enstitü yö-
netim kurulu kararı ile dondurulabilir. İzin başvuruları gerekçeli olarak ve belgeleri ile birlikte
zorunlu nedenler dışında ders ekle-çıkar süresinin sonuna kadar Öğrenci İşleri Koordinatörlü-
ğüne yapılır ve uygun görüldüğü takdirde enstitü yönetim kurulunun kararı üzerine öğrenci
izinli sayılır. Ancak Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile doktora programında tez savunma
aşamasındaki öğrencilere, iki yarıyıldan daha fazla izin verilebilir. Bu öğrencilerin izin istekleri
de gerekçeli olarak ve belgeleri ile birlikte, zorunlu nedenler dışında, ders bırakma süresinin
sonuna kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, enstitü müdürlüğü ta-
rafından Senatoya sunulur. İzinli geçen dönemler öğrenim sürelerine katılmaz.

(2) Öğrencinin izinli sayılabilmesi için izinli sayılacağı süre ücretinin %50’sinin öden-
miş olması, Üniversiteye herhangi bir borcunun olmaması, Üniversite tarafından sağlanan mal
ve teçhizatın hasarsız olarak iade edilmiş olması gerekir. Öğrenci, izinli sayılacağı süre ücretinin
%50’sinden fazla ücret yatırmışsa varsa yaptığı hasarlar tazmin edilir.

Notlar
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları yarıyıl içi sınav ve çalış-

malar ile yarıyıl sonu sınav ve/veya ödevler, laboratuvar raporları, kısa süreli sınavlar ve benzeri
uygulamaların başarı notuna etkisi ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenir. Öğrencilerin al-
dıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri verilir. Notlar ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

Puan aralığı Verilen not Katsayısı
90-100 A 4,0
85-89 A- 3,7
80-84 B+ 3,3
75-79 B 3,0
70-74 B- 2,7
65-69 C+ 2,3
60-64 C 2,0
55-59 C- 1,7
50-54 D+ 1,3
40-49 D 1,0
0-39 FF 0,0

0 FX
0 FG

FF: Sınava girdi, başarısız.
FX: Devamsızlık nedeniyle sınava girme hakkı yok, başarısız.
FG: Sınava girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız.
I= Eksik
S= Yeterli
P= Devam Eden
U= Yetersiz
T= Transfer
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(2) I notu; yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren üç iş gününde enstitü müdürlüğüne
verilecek olan belgelere dayanılarak hastalık veya başka sebeple başarılı olduğu halde ders için
gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bir öğrenci I notu aldığı dersten, o
dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir
not almak zorundadır. Aksi halde I notu FF notuna dönüşür. Ancak öğrencinin mazeretinin uza-
ması durumunda, enstitü yönetim kurulu süreyi ertesi yarıyıl başına kadar uzatabilir.

(3) S notu; harf notlarını gerektirmeyen derslerden başarılı olunması halinde verilir.
(4) P notu; tez çalışmalarını başarı ile sürdürülmesi halinde verilir.
(5) U notu; harf notlarını gerektirmeyen derslerde ve tez çalışmalarında başarısız olun-

ması halinde verilir.
(6) S, P, U ve T notları; not ortalama hesaplarına katılmaz.
Başarı notu
MADDE 15 – (1) Öğrencinin yüksek lisans programından mezun olabilmesi için genel

ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50, doktora programından mezun olabilmesi için 3,00 olması
gerekir.

(2) Geçme notu yüksek lisans programlarında B-, doktora programlarında B’dir. Ancak
öğrencinin ders yükümlülüğünü tamamladığında genel ağırlıklı not ortalaması yüksek lisansta
en az 2,50 ve doktorada en az 3,00 olduğu takdirde yüksek lisansta C ve doktorada B- notları
şartlı geçer notlardır.

(3) Gerekli ders yükünü tamamlayan öğrencinin genel not ortalaması yüksek lisans
programlarında 2,50, doktora programlarında 3,00’ın altında ise program için belirlenen öğre-
nim süresini aşmamak kaydıyla gerekli mezuniyet ortalamasını sağlayabilmek için öğrenci
daha önce alarak başarılı olduğu dersleri tekrar edebilir.

(4) Bir derste kaç sınav ya da çalışma yapılacağına, sınav ya da çalışmanın şekline, der-
sin sorumlu öğretim üyesi karar verir.

(5) Öğrencilerin derse devam durumları, varsa ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına ka-
tılımı ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri
çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşul-
ları dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.

(6) Öğretim üyesi notları açıkladıktan sonra notlandırmaya esas olan sınav kâğıdını,
ödev, proje ve benzeri evrak ve dokümanı Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne teslim eder.

(7) Derslerinde başarılı olamayan ya da not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere
bütünleme sınav hakkı verilir. Not yükseltmek amacı ile bütünleme sınavına giren öğrencinin
dönem sonu/yıl sonu sınavında aldığı not ve bütünleme sınavından aldığı nottan hangisi yüksek
ise o notu dikkate alınır.

Öğrenim aşamaları
MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans öğrenimi ders, seminer, tez önerisi, tez çalışmaları

ve tez savunması aşamalarından, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde
tezsiz yüksek lisans öğrenimi ders ve proje çalışmalarından, Fen Bilimleri Enstitüsünde tezsiz
yüksek lisans öğrenimi ders, seminer ve proje ve/veya bitirme projesi aşamalarından, doktora
öğrenimi ise tüm enstitülerde ders, seminer, yeterlilik, tez önerisi savunması, tez çalışmaları,
tez izleme komitesi ve tez savunması aşamalarından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programla-
rında proje savunmasının yapılıp yapılmayacağı danışman tarafından belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 17 – (1) Dönem sonu sınav notları, ilgili öğretim üyesi tarafından öğrenci

otomasyon sistemine girilir.
(2) Öğrenciler, sınav notunun, not sistemine giriliş tarihinden itibaren beş işgünü içinde

ilgili enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınav notunun maddi yönünden yeniden
incelenmesini isteyebilirler. İtiraz, müdür veya bir müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili
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öğretim üyesinin de yer aldığı üç kişilik bir komisyon tarafından incelenir. Komisyonun tespit
ettiği maddi hata enstitü yönetim kurulu kararı ile düzeltilir. Verilen karar, başvuru tarihinden
itibaren en geç bir hafta içinde öğrenciye bildirilir.

(3) Maddi hata, her bir soru için verilen puanın yanlış toplanması, test sınavında öğ-
rencinin notunun yanlış tespit edilmesi, bazı cevapların okunmaması ya da notlandırılmaması
halleridir.

Kayıt silme ve ilişik kesme
MADDE 18 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinir:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.
b) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu enstitü ile ilişiğinin kesilmesi tale-

binde bulunmak ve bu talebin ilgili kurullarda kabul görmesi.
c) İlgili programlarda belirlenen sürelerde öğrenimin tamamlanmamış olması.
(2) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa

yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi alı-
narak enstitü yönetim kurulu tarafından lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşulları çer-
çevesinde değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programları
MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir.
(2) Öğrencilerin Üniversite tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yap-

maları enstitü yönetim kurulunun kararı ile olur.
(3) Öğrencilerin tezli yüksek lisans programına geçebilmeleri için enstitü tarafından

önceden ilan edilen kontenjan dâhilinde, ilanda belirtilen belgelerle birlikte süresi içinde baş-
vurmaları gerekir. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kontenjan ve başvuru koşulları il-
gili enstitü tarafından ilan edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçebilmek için
en az bir yarıyıl yüksek lisans dersi almış olmak, bu dersleri başarı ile tamamlamış bulunmak
ve 3,00/4,00 not ortalamasına sahip olmak gerekir.

(5) Tezli yüksek lisans programına geçiş için başvuruda bulunan öğrenciler, 55’ten az
olmamak koşuluyla ALES puanı, lisans not ortalaması ve lisansüstü not ortalaması esas alınarak
sıralanır. Sıralama oluştururken bu kriterlerin, toplama ne ölçüde etki edeceği enstitü yönetim
kurulu kararı ile belirlenir. Tezli yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tezsiz yüksek
lisans programında aldıkları derslerin intibakı ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından yapılır.
İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı bu durumdaki öğrenciler için ilave ders almalarını öne-
rebilir. Derslerin sayılması ile ilgili durumlar enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır.

Dersler
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 120 AKTS’den az olmamak

koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve
tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir öğrenci bir yarıyılda
en fazla 5 ders alabilir ve her yarıyıl için ders kaydı yaptırmak zorundadır.

(2) Tezli yüksek lisans programı, dersler ve seminer için 60 AKTS, yüksek lisans tezi
için 60 AKTS olmak koşuluyla toplam 120 AKTS’den oluşur.
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(3) Öğrenci, akademik takvimde ders kaydı için öngörülen süre içerisinde ilgili dönem-
de alacağı ders veya tez çalışmasına kaydını yapmak zorundadır. Kayıtlar danışmanın onayı
ile geçerlilik kazanır.

Süre
MADDE 22 – (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 derslerini ve seminer dersini başa-
rıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/öl-
çütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması ve tez konusu seçimi
MADDE 23 – (1) Tez danışmanı, doktoralı öğretim üyeleri arasından ilgili anabilim/anasanat

dalı başkanlığı tarafından en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Atama işlemi enstitü yö-
netim kurulu kararı ile kesinleşir. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı gerekli görürse tez
aşamasında öğrencinin danışmanının değiştirilmesini, değişiklik gerekçesi ve atanacak yeni
danışman önerisi ile birlikte ilgili enstitü yönetim kuruluna teklif edebilir. Tez danışmanı teklifi
ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla da-
nışman gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az
doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Ancak bu görev için ödeme yapılmaz.

(2) Öğrenci, danışmanı ile belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar
araştırma önerisi şeklinde enstitüye önerir. Tez konusu ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile
kesinleşir.

(3) Öğrenci tezini tamamlayıp enstitüye teslim edinceye kadar tez konusu aynı usullere
uyularak değiştirilebilir. Tez savunması aşamasında, jüri tarafından tezin içeriği ile başlığının
uyumsuz olduğu kanaatine ulaşılmışsa jürinin önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından tez
adının değiştirilmesine karar verilebilir. Bu durumda tez kabul edilmiş olsa bile öğrenci, yeni
ismi ile bastırdığı tez nüshalarını enstitüye teslim etmek zorundadır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında tez dönemi süresi 1 yıldır (12 ay).

Ancak öğrenci, tez çalışmasına başladıktan en az 6 ay (7-12 aylar arası) sonra enstitü yönetim
kurulu kararı ile tez savunma sınavına girme hakkına sahiptir. Konunun enstitü yönetim kuru-
luna sunulması için danışman tarafından öğrencinin tezini jüri önünde sunabileceği belirtilen
dilekçe ile planlanan tez savunma sınavı tarihinden 1 ay önce enstitüye başvurulur. Enstitü yö-
netim kurulu onayı ile tez savunma sınavına alınan öğrenci başarılı olduğu takdirde mezun
olur.

(2) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciler, elde ettiği sonuçları Senato tarafından
belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savun-
mak zorundadır.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ata-
nır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere üç asil iki yedek veya beş asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden
oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(4) Tez yazım aşamasını tamamlayan öğrencilerin tezleri savunmaya alınmadan önce,
ilgili enstitünün kabul ettiği intihal programına tabi tutulur. İntihal raporundaki verilerde gerçek
bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim ku-
ruluna gönderilir. İntihal raporu sonucu gerçek bir intihal olmadığı belirlenen tezler, ilgili öğ-
renci tarafından A4 boyutunda toplam jüri üyesi sayısı kadar (asil ve yedekler) spiral ciltli hale
getirilerek tez jürilerine dağıtılmak üzere danışmanın tezin yazım kurallarına uygunluğu yö-
nünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile birlikte enstitüye teslim edilir.
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(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
on beş gün en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışma-
sının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını iz-
leyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-
pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bu-
lunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yazımı ve benzeri gerekle-
rini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Düzeltme kararı alınmadan tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans diploması
MADDE 25 – (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 ve enstitü tarafından istenen dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans
öğrencisine tezli yüksek lisans diploması 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 ilgili anabilim/ana-
sanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezu-
niyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(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.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, kapsamı ve dersler
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı dersler için 60 AKTS ve yüksek lisans dönem projesi için 30
AKTS olmak üzere en az 90 AKTS’den oluşur. Bu program toplam 90 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az on adet ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir öğrenci bir yarıyılda en fazla 5 ders alabilir.

(2) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve
yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Süre
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, öğrencinin 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 öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesini veya ilgili anabilim/anasanat dalında doktora yapmış öğretim görev-
lisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.
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Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim/anasanat

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans

programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda ders intibakları ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğınca yapılır ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının amacı, kapsamı ve dersler
MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

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

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini
yerine getirmesi gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrenciler için
toplam 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi
ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile doktora progra-
mına kabul edilmiş öğrenciler için de 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 14 ders, se-
miner, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS’den
oluşur.

(4) Doktora programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğren-
ciler en fazla dört ders seçebilir. Doktora programında lisans programından ders alınmaz.

Süre
MADDE 31 – (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. Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla
tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, li-
sans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamam-
layamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğren-
cinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

(3) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, derslerini ve/veya
azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara
tezsiz yüksek lisans için gerekli AKTS yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş ol-
maları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması ve tez konusu seçimi
MADDE 32 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini danışman olarak ilgili enstitüye önerir. Danışmanının,
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.
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(2) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği
tez konusu ile tez başlığını yeterlik sınavı sonrasında ilgili enstitüye önerir. Danışman ve tez
önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(3) Danışman, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından se-
çilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite
Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yük-
seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık,
tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin
tez yönetebilmesi için, başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması ge-
rekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak
ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden
olabilir.

(4) Öğrenci tezini tamamlayıp enstitüye teslim edinceye kadar tez proje konusu aynı
usullere uyularak değiştirilebilir. Tez savunması aşamasında, jüri tarafından tezin içeriği ile
başlığının uyumsuz olduğu kanaatine varılmışsa jürinin önerisi ile enstitü yönetim kurulu ta-
rafından tez adının değiştirilmesine karar verilebilir. Bu durumda tez kabul edilmiş olsa bile
öğrenci, yeni ismi ile bastırdığı tez nüshalarını enstitüye teslim etmek zorundadır.

Yeterlik sınavı
MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları
Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

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

(3) Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek istediğini be-
lirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce ilan edilen takvime göre enstitü müdür-
lüğüne verir.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve ens-
titü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından dü-
zenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlen-
dirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi, en az ikisi Üniversite dışındaki yükseköğretim
kurumundan/kurumlarından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik
sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan
dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı ve
sözlü notların en az 75 olması gerekir. Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz,
bir sonraki yarıyılda yazılı sınava tekrar girer. Bu defa da başarılı olamadığı ya da yazılı sınavda
başarılı olsa bile sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde öğrencinin Üniversite ile ilişiği ke-
silir. Sözlü sınavda, jürinin belirlediği bir üye raportör olarak görev yapar ve adaya sorulan so-
rular ile adayın verdiği cevaplar özet halinde tutanak altına alınır. Sınavın sonucu açıklanmadan
önce bu tutanak aday ve jüri üyeleri tarafından imzalandıktan sonra sınav sonucu ve diğer sınav
evrakı ile birlikte enstitüye teslim edilir. Sınav sonuçları, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yazılı sınavın ilk girişinde başarılı olan öğrenci, sözlü sınavda başarılı olamadığı
takdirde, bir sonraki yarıyılda tekrar yazılı ve sözlü sınava girer. Bu sınavlarda da başarılı ola-
maması halinde ise öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine yüksek
lisans programına enstitü yönetim kurulu kararı ile geçebilir.
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Tez izleme komitesi
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın önerisi,

ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay için-
de tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, biri danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Ko-
mitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye
yer alır. İkinci danışman tez izleme komitesinde yer alamaz, ancak ikinci danışman isteği doğ-
rultusunda tez izleme komitesi toplantılarına katılabilir. Danışmanın önerisi üzerine Üniversite
dışından bir öğretim üyesi de tez izleme komitesinde yer alabilir.

(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 35 – (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 proje önerisi ile ilgili yazılı bir
raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez proje önerisinin kabul, düzeltme veya
reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda
kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca iş-
lemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez proje 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 proje önerisi savunmasına alınır. Tez proje önerisi bu savunmada da
reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez proje önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Bir tez sü-
resince en az 4 kez tez izleme komitesinin toplanması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en
az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışma-
ların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması,
komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez
veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Başarılı/ba-
şarısız olan öğrenci için tez izleme komitesi her toplantı sonrası tez izleme komite raporunu
enstitüye sunar. Tezin jüri karşısında savunulabilmesi için en son tez izleme komitesi toplan-
tısından sonra, komitenin “Bu tez başarıyla sonuçlanmıştır, jüri karşısında savunulabilir.” şek-
linde görüşünü içeren rapor vermesi gerekir.

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 36 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü ola-
rak savunmak zorundadır.

(2) Tez yazım aşamasını tamamlayan öğrencilerin tezleri savunmaya alınmadan önce
ilgili enstitünün kabul ettiği intihal programı kullanılarak danışman tarafından kontrol edilir.
Enstitü tarafından intihal raporu sonucu gerçek bir intihal olmadığı belirlenen tezler ilgili
öğrenci tarafından A4 boyutunda toplam jüri üyesi kadar (asil+yedek) (spiral ciltli halinde)
çoğaltılarak tez jürilerine dağıtılmak üzere danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin gö-
rüşü ile birlikte enstitüye teslim edilir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
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öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumundan/kurumlarından
olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci danışman oy hakkı
olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
yirmi gün en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez sınavı, tez çalış-
masının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve istenirse dinleyicilere
açık olarak yapılır.

(5) 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, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı
ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezin
reddedilmesi halinde her bir jüri üyesi ret gerekçesini içeren kişisel raporunu yazarak en geç
bir hafta içinde enstitüye teslim eder.

(7) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar
için talepleri halinde 31 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

Doktora diploması
MADDE 37 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

dıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora dip-
loması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir
ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde ilgili anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu
tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Sanatta yeterlik çalışmasının amacı, kapsamı ve dersler
MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını,

müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan 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’den 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’den oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili 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.
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Süre
MADDE 39 – (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 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 derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin ön-
gördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) 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 yarıyıl so-
nuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
ders 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 40 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık

yapacak Üniversite kadrosunda bulunan ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin bir-
likte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını
enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğrencinin
programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak danışmanın, en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin bir-
den fazla danışman gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. Sanatta yeterlik prog-
ramlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yönetilebilmesi için danış-
manın başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci da-
nışman, Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden
olabilir.

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

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 41 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen öğrenci metni ilgili enstitü tarafından be-
lirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez yazım aşamasını tamamlayan öğrencilerin tezleri savunmaya alınmadan önce
ilgili enstitünün kabul ettiği intihal programı kullanılarak danışman tarafından kontrol edilir.
Enstitü tarafından intihal raporu sonucu gerçek bir intihal olmadığı belirlenen tezler ilgili
öğrenci tarafından A4 boyutunda toplam jüri üyesi kadar (asil+yedek) (spiral ciltli halinde)
çoğaltılarak tez jürilerine dağıtılmak üzere danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin gö-
rüşü ile birlikte enstitüye teslim edilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışındaki kurumdan/ku-
rumlardan olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı
hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri
altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(5) 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, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izle-
yen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız
bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında
düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur.
Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğren-
cinin Üniversite 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 29 uncu maddenin birinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 42 – (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, tezin sınav jüri komisyonu tarafından
imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. İlgili 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 öğrencinin, azami sürenin dolması
halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ücretlendirme
MADDE 43 – (1) Lisansüstü programlarla ilgili ücretlendirmeye dair tüm hususlarda

KTO-Karatay Üniversitesi Lisansüstü Programlar İçin Ücret Tahsilat Yönergesi esas alınır.
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 20/4/2016 tarihli ve 29690

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili mev-
zuat uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO

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

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan azami program süreleri, 20/4/2016

tarihinden önce lisansüstü programlara kayıt olan öğrenciler için 2016-2017 güz yarıyılından
itibaren işlemeye başlar.

Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:

2017 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

MADDE 1 – 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017 yılı
Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmının 3 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/8)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. ve Vestel Be-
yaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuri-
yeti menşeli “Yalnız duvar tipi split klimalar”, “Yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri
(değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)” ve “Yalnız duvar tipi split
klimaların iç üniteleri” ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme
ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esas-
larının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Arçelik-LG: Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş.’yi,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
e) NGGS: Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasını,
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f) Vestel: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.’yi,
g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ğ) YÜD: Yerli Üretim Dalını,
ifade eder.
Önlem konusu ürün

MADDE 4 – (1) Önleme tabi ürünler, 8415.10.90.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılan
yalnız duvar tipi split klimalar ile 8415.90.00.90.11 GTİP’i altında kayıtlı yalnız duvar tipi
split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)
ve 8415.90.00.90.12 GTİP’i altında kayıtlı yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleridir.

(2) Bahse konu GTİP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda

ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel
teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvuru sahibi firmaların
Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz
oldukları anlaşılmıştır. Bu kapsamda Arçelik-LG ve Vestel firmaları bu Tebliğin ilgili bölüm-
lerinde YÜD olarak anılacaktır.

Mevcut önlem

MADDE 6 – (1) 26/7/2006 tarihli ve 26240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-
latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/20) ile ÇHC menşeli duvar
tipi split klimalar ile söz konusu klimaların iç ve dış ünitelerinin (değişken soğutucu debili
split klima sistemleri dış ünitesi hariç) ithalinde CIF bedelin %25’i oranında dampinge karşı
önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 21/3/2012 tarihli ve 28240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/6) ile ÇHC menşeli 8415.10.90.00.00
GTİP altında sınıflandırılan yalnız duvar tipi split klimalar ile 8415.90.00.90.11 GTİP altına
kayıtlı yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sis-
temleri dış ünitesi hariç) ile 8415.90.00.90.12 GTİP altına kayıtlı yalnız duvar tipi split klima-
ların iç ünitelerinin ithalatında yürürlükte olan önlemin aynen devam etmesine karar verilmiştir.

Gerekçe

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 14/7/2016
tarihli ve 29770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/32) ile mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün
yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru
ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip YÜD tarafından iletilen başvuruların incelenmesi neticesin-
de, ÇHC menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalk-
ması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut ol-
duğu anlaşılmıştır.
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Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,
belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir
NGGS açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma
konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçe-
vesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 11 inci maddede belirtilen süreler için-
de yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tes-
pitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-
gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülkeler için piyasa
ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 10 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça
tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde
yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçi-
liğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-
larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığın internet sayfasındaki ilgili
bölümden erişmeleri mümkündür.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru for-
muna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı
olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve
talepler dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin bi-
rinci fıkra ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim
dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili
taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
süre içerisinde sunabilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili
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taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi
istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi
gerekir.

Süreler

MADDE 11 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği
bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili ta-
raflar ile beşinci fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve
soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük
süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin al-
tıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-
risinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan
birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu
gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz
şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Meri önlemin uygulanması

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri ön-
lem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 14 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen
yetkili mercie iletilmesi gerekir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
Söğütözü Mah. 2176 Cad. No:63 Çankaya/ANKARA
Faks: +90 312 204 86 33
E-posta: ngs182@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük

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

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2016/55)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; distile alkollü içkilerin tekniğine uygun ve hijyenik

şekilde hazırlanması, işlenmesi, üretilmesi, depolanması, taşınması, muhafaza edilmesi, piya-
saya arzı ve coğrafi işaretlerinin korunmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, distile alkollü içkilerin tanımını ve özelliklerini kapsar.
(2) Bu Tebliğ;
a) Malttan üretilen biraları,
b) Taze üzüm şarabını,
c) Vermut ve bitkisel veya kokulu maddelerle aromalandırılmış diğer taze üzüm şarap-

larını,
ç) Elma şarabı, armut şarabı gibi fermente edilmiş diğer içkileri, fermente edilmiş iç-

kilerle alkolsüz içeceklerin karışımlarını ve bunların dışında kalan fermente edilmiş içkilerin
karışımlarını,

d) Bu Tebliğde yer alan distile alkollü içkiler tanımına girmeyen ve damıtma yoluyla
elde edilen diğer alkollü içkileri,

kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan;
a) Alkol ilavesi: Bir distile alkollü içkiye tarımsal etil alkol ve/veya tarımsal distilatın

ilavesini,
b) Aromalandırma: Distile alkollü içkilerin üretilmesinde, 29/12/2011 tarihli ve 28157

üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve
Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde yer alan tad ve koku veren
maddelerden bir veya birkaçının kullanılmasını,

c) Coğrafi işaret: Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla kökeninin
bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretleri,

ç) Distile alkollü içki: İnsan tüketimi için hazırlanan, kendine özgü duyusal özellikleri
olan, yumurta likörü hariç alkol miktarı +20 ºC’de hacmen en az %15 olan, aroma katılmış
veya katılmamış doğal fermentasyon ürünlerinin doğrudan distilasyonu ve/veya bitkisel mad-
delerin maserasyonu ile ve/veya tarımsal etil alkol ve/veya tarımsal distilat ve/veya distilat iç-
kilerine Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri
Yönetmeliği doğrultusunda aroma maddeleri, şeker veya diğer tatlandırıcı ürünlerin ve/veya
diğer tarımsal ürünlerin ve/veya gıda maddelerinin tarımsal etil alkole ve/veya tarımsal distilat
ve/veya distile alkollü içkilere katılması veya bir distile alkollü içkinin bir veya birden fazla
distile alkollü içki ile, tarımsal etil alkol, tarımsal distilat veya distilat içkileri ile bir veya birden
fazla alkollü içki ile karıştırılması sonucu üretilen içkiyi,

d) Distile alkollü içki kategorisi: Aynı satış tanımına uyan distile alkollü içkileri,
e) Hacmen alkol miktarı: Söz konusu üründe +20 ºC’de var olan saf alkol hacminin,

aynı sıcaklık derecesinde toplam ürün hacmine oranının yüzde olarak ifadesini,
f) Harmanlama: Aynı kategoriye dâhil ve aralarında; hazırlama metotları, distilasyon

cihazları, olgunlaştırma ve eskitme süresi, üretimin yapıldığı coğrafi bölge gibi faktörlerin biri
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veya birkaçından ötürü kompozisyonlarındaki bazı küçük farklar ile ayırt edilebilen iki veya
daha fazla distile alkollü içkinin karıştırılmasını,

g) Karıştırma: İki veya daha fazla farklı içkinin karıştırılması ile yeni bir içki elde edil-
mesini,

ğ) Maserasyon: Distile alkollü içki üretiminde kullanılacak hammaddenin özelliğine
göre hammaddenin aromatik özelliklerinin elde edilmesi amacıyla tarımsal etil alkolde belirli
bir süre bekletilmesini,

h) Olgunlaştırma veya eskitme: Distile alkollü içkinin, daha önce kendisinde bulunma-
yan duyusal özellikleri kazanması amacıyla, uygun kaplarda belirli reaksiyonların doğal olarak
oluşmasının sağlanmasını,

ı) Renklendirme: Distile alkollü içkilerin üretilmesinde 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan
bir veya birden fazla renklendirici maddenin kullanılmasını,

i) Suma: Türkiye’de üretilen yaş ve/veya kuru üzüm meyvesinin, hammadde olarak
kullanılması ve üzümün tat ve kokusunu korumak amacıyla ayrımsal distilasyonla hacmen
alkol miktarı en fazla %94,5’e kadar olan ve sadece Türkiye’de distile edilmesi ile elde edilen
üzüm distilatını,

j) Sunum: Reklam ve satış promosyonları dahil olmak üzere, etiketleme ve ambalaj
üzerinde, aynı zamanda konteynır, şişe ve kapak üzerindeki resimlerde veya buna benzer şey-
lerde kullanılan terimleri,

k) Tanımlama: Bir içeceğin etiketlemesi, sunumu ve ambalajında, taşınmasına ilişkin
belgelerin üzerinde, ticari belgelerin özellikle fatura ve sevk irsaliyesinin üzerinde ve rekla-
mında kullanılan terimleri,

l) Tarımsal distilat: Tarımsal ürünlerin alkol fermentasyonundan sonra distilasyonu yo-
luyla elde edilen, (m) bendinde tarif edilen etil alkol özelliklerini taşımayan ve kullanılan ham-
maddenin koku ve tadını muhafaza eden distilatı,

m) Tarımsal etil alkol: Ek-2’de tanımlanan özellikleri taşıyan ve tarımsal ürünlerin alkol
fermentasyonundan sonra distile edilmesiyle elde edilen distile alkollü içkiler hariç etil alkolü,

n) Tatlandırma: Yarı beyaz şeker, beyaz şeker, rafine beyaz şeker, dekstroz, fruktoz, gli-
koz şurubu, şeker çözeltisi, invert şeker çözeltisi, invert şeker şurubu, rektifiye edilmiş kon-
santre üzüm şırası, konsantre üzüm şırası, taze üzüm şırası, sakkarozun bazlar mineral asitler
veya diğer kimyasal katkı maddeleri olmaksızın kontrollü ısıtılmasından elde edilen karamelize
edilmiş şeker, bal, keçiboynuzu şurubu veya yukarıda sayılanlarla aynı etkiyi yapacak diğer
doğal karbonhidrat içeren maddelerin bir veya birden fazlasının distile alkollü içkilerin üretil-
mesinde kullanımını,

o) Uçucu madde içeriği: Distile edilerek elde edilen alkollü içkilerde, kullanılan ham-
maddenin distilasyonu veya yeniden distilasyonu neticesi elde edilen etil alkol ve metanol dı-
şındaki uçucu maddelerin miktarını,

ö) Üretim yeri: Distile alkollü içkinin, karakterini ve temel tanımlayıcı özelliklerini al-
dığı ve son ürünün üretim sürecinin geçtiği yer veya bölgenin adını,

ifade eder.
Distile alkollü içki kategorilerinin tanımları ve özellikleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında bulunan distile alkollü içkilerin tanımları ve

özellikleri Ek-1’de verilmiştir.
Satış tanımlarına ilişkin özel hükümler
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere ait özel hükümler aşağıda verilmiştir:
a) Bu Tebliğin Ek-1’indeki ürün tanımlarına uymayan ürünler, bu kategori isimleriyle

anılmazlar. Bu ürünler “distile alkollü içki” olarak tanımlanır.
b) Distile alkollü içkilerin bu Tebliğde yer alan tanımlar kullanılarak insan tüketimine

sunulabilmesi için tanım, sunum ve etiketleme kurallarına uygun olması gerekir.
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c) Distile alkollü içkilerin üretilmesinde kullanılan su ilgili mevzuatına uygun olur. Bu
ürünlerin üretiminde kullanılan su distile edilebilir, demineralize edilebilir, değiştirilebilir
ya da yumuşatılabilir. Katılacak su ürünün doğasını değiştiremez.

ç) Distile alkollü içkilerin üretilmesinde tarımsal etil alkol dışında başka etil alkol kul-
lanılamaz.

d) Distile alkollü içkilerin üretilmesinde kullanılan renklendirici, aroma veya izin ve-
rilen katkı maddelerinin çözünmesinde ve seyreltilmesinde kullanılan etil alkol tarımsal etil
alkol olmalıdır.

e) Distile alkollü içkilerde kullanılacak tarımsal etil alkolün özellikleri Ek-2’de tanım-
lanan özelliklere uygun olur.

f) Tarımsal etil alkol ve tarımsal distilat, ürün tanımlarında belirtilen hammaddelerden
üretilir.

g) Harmanlama sonucu elde edilen distile alkollü içki, harmanlama yapılmadan önceki
distile alkollü içkiler ile aynı kategoridedir.

ğ) Distile alkollü içkiler sentetik kökenli veya tarımsal kökenli olmayan alkol içere-
mez.

h) Bu Tebliğin Ek-3’ünde yer alan adlandırmalar, ürünün karakterinin ve nihai kalite-
sinin kazanıldığı üretim aşamasının, belirtilen coğrafi alanda gerçekleştiğini gösteren işaretler
olup bu adlandırmalar Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescil edilmeleri
halinde koruma altına alınır.

Katkı maddeleri
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılacak katkı maddeleri,

tatlandırıcılar ve renklendiriciler Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde
yer alan hükümlere uygun olur. Rakı ve geleneksel meyve likörlerinde renklendirici, tatlandırıcı
ve diğer katkı maddeleri kullanılamaz.

Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri
MADDE 8 – (1) Distile alkollü içkilerin üretilmesinde Türk Gıda Kodeksi Aroma Ve-

riciler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğine uygun ve bu Tebliğde
belirtilen ürün sınıfına göre aroma maddeleri kullanılır. Rakıda ve geleneksel likörlerde aroma
maddeleri kullanılamaz.

(2) Aşağıda yer alan likörlerin üretilmesinde bu Tebliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan
tatlandırıcı preparatlar kullanılamaz:

a) Meyve likörleri veya “Crèmes”;
1) Kuşüzümü,
2) Kiraz,
3) Ahududu,
4) Dut,
5) Yaban mersini,
6) Turunçgil,
7) Turuncu böğürtlen (Rubus chamaemorus L.),
8) Kutup böğürtleni (Rubus articus),
9) Kızılcık,
10) Kırmızı meyveli ayı üzümü (Vaccinium vitis-idaea),
11) Kır iğdesi,
12) Ananas.
b) Bitki likörleri;
1) Nane,
2) Gentian,
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3) Anason,
4) Alp pelini (genepi),
5) Yara otu (vulnerer).
Enzimler
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan enzimler 24/2/2017

tarihli ve 29989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yö-
netmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Bulaşanlar
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları

29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Pestisit kalıntıları
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları,

25/11/2016 tarihli ve 29899 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Veteriner ilaçları kalıntı limitleri
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere hayvansal bir bileşen ilave

edildiğinde veteriner ilaç kalıntı düzeyi, 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Mad-
delerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğine uygun olur.

Hijyen
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; 17/12/2011 tarihli ve 28145

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile 29/12/2011 tarihli ve 28157
üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kri-
terler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Ambalajlama
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları, 29/12/2011 ta-

rihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda
ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

(2) Distile alkollü içkiler kurşun bazlı kapsül veya folyo ile kaplanmış kapatma cihazları
ile kapatılmış kaplarda satışa hazır olarak tutulamaz veya piyasaya sunulamaz.

Etiketleme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketlenmesinde 26/1/2017

tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Eti-
ketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde yer alan genel kuralların yanı sıra aşa-
ğıdaki kurallara da uyulur:

a) Tarımsal etil alkolün üretildiği hammaddenin belirtilmesi halinde, tarımsal etil alkol
azalan oran sırası dikkate alınarak etiket üzerinde yer almalıdır.

b) Distile alkollü içki, harmanlama işlemine tabi tutulmuş ise ürün adı “harman”,
“harmanlama” veya “harmanlanmış” ifadeleri ile desteklenebilir.

c) Bu Tebliğde tanımlanmamış alkollü içkilerin sunumu ve etiketlenmesinde, bu Tebliğ
kapsamında yer alan kategori isimlerini ve Ek-3’te yer alan coğrafi işaretleri işaret edecek şe-
kilde “benzer”, “tip”, “stil”, “gibi”, “orada üretildiği tarzda”, “patent” , “aroma” ve benzeri
herhangi bir ifade kullanılamaz.

ç) Rom, viski, tahıl distilat içkisi, şarap distilatı, brendi, üzüm cibresi distilat içkisi,
meyve cibresi distilat içkisi, meyve distilat içkisi, kuru üzüm distilat içkisi, elma şarabı distilat
içkisi-armut şarabı distilat içkisi, bal distilat içkisi, hefebrand, bierbrand ve topinambura alkol
ilave edilmişse herhangi bir şekilde sahip oldukları ürün adlarını taşıyamazlar ve “distile alkollü
içki” olarak adlandırılırlar.
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d) Maserasyon ve distilasyonla üretilen distile alkollü içkilerin etiketlenmesi ve sunu-
munda, “maserasyon ve distilasyonla üretilmiştir” ifadesine, “meyve alkola içkisi” ifadesi ile
birlikte, aynı yazı karakterinde, punto büyüklüğünde, renkte ve aynı görüş alanında yer verilir.
Ambalajın şişe olması durumunda bu ifade ön etikette yer alır.

e) Böğürtlen (Rubus fruticosus auct. aggr.), çilek (Fragaria spp.), yaban mersini (Vac-
cinium myrtillus L.), ahududu (Rubus idaeus L.), kırmızı frenk üzümü (Ribes rubrum L.), beyaz
frenk üzümü (Ribes niveum Lindl.), frenk üzümü (Ribes nigrum L.), çakal eriği (Prunus spinosa
L.), kuş üvezi-yabani üvez (Sorbus aucuparia L.), bahçe üvezi (Sorbus domestica L.), çoban
püskülü (Ilex aquifolium and Ilex cassine L.), keklik üzümü (Sorbus torminalis (L.) Crantz),
mürver (Sambucus nigra L.), bektaşi üzümü (Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia), kı-
zılcık (Vaccinium L. subgenus Oxycoccus), kırmızı meyveli ayı üzümü (Vaccinium vitis-idaea
L.), yüksek mavi yemiş (Vaccinium corymbosum L.), kır iğdesi (Hippophae rhamnoides L.),
kuşburnu (Rosa canina L.), turuncu böğürtlen (Rubus chamaemorus L.), karga üzümü (Em-
petrum nigrum L.), kutup böğürtleni (Rubus arcticus L.), murt (Myrtus communis L.), muz
(Musa spp.), çarkıfelek meyvesi (Passiflora edulis Sims), ambarella/altın elma/domuz eriği
(Spondias dulcis Sol. ex Parkinson), boz erik (Spondias mombin L.), ceviz (Juglans regia L.),
fındık (Corylus avellana L.), kestane (Castanea sativa L.), turunçgil (Citrus spp. L.), dikenli
incir (Opuntia ficus-indicae) gibi birden fazla meyvenin fermentasyonu ve distilasyonu ile elde
edilen ürünler “meyve brendisi” olarak adlandırılır. Ürün ismi kullanılan meyvelerin azalan
ağırlıkları göz önünde bulundurularak her bir meyvenin adı ile desteklenebilir.

f) Meyve likörlerinde “likör” ifadesinden önce meyve adı yer alır.
g) Meyve cibresi distilat içkisinde satış tanımında meyve ismi “cibre distilat içkisi” ifa-

desinin önünde yer alır. Cibrede birkaç farklı meyve kullanılmış ise satış tanımında “meyve
cibresi distilat içkisi” kullanılır.

ğ) Distile alkollü içkilerden rom, viski, tahıl distilat içkisi, kanyak, üzüm cibresi distilat
içkisi, kuru üzüm distilat içkisi, cider distilat içkisi, cider brendi, perry distilat içkisi, meyve
distilat içkisi ve brendinin bu Tebliğde tanımlanan veya tanımlanmayan bir veya birden fazla
distile alkollü içki ile karıştırılması ve/veya bir ya da daha fazla tarımsal distilatlarla karıştırıl-
ması durumunda; satış tanımı “Distile Alkollü İçki Karışımı” ifadesine açıkça görülebilir bir
şekilde, ürün ismi ile aynı yüzde, etiketin göze çarpan bir bölümünde yer verilir. Herhangi bir
karışım Ek-1’de yer alan içki isimlerinden bir veya daha fazlasına uyuyorsa, bu karışımın ta-
nımlanması, sunumu ve etiketlenmesinde ve piyasaya sunulmasında bu bentte belirtilen koşul
aranmaz. Bu bentte bahsedilen ifadeler aynı karakterde ve renkte olmalıdır, kullanılan punto
büyüklüğü satış tanımında kullanılan punto büyüklüğünün yarısından daha büyük olamaz.

h) Distile alkollü içkinin içindeki alkol, sadece o distile alkollü içkinin üretim sürecinde
elde edilmemiş ise, söz konusu içki, Ek-1’de yer alan içki isimleri ile birlikte bileşik isim olarak
piyasaya sunulamaz. AB üyesi ülkelerde üretilen likörlerin sunumunda sadece şu bileşik isimler
kullanılabilir: Kuru erik brendi, portakal brendi, kayısı brendi, kiraz brendi, kuşüzümü romu
olarak da adlandırılan solbaerrom. Bu bentte belirtilen bileşik ifadeler etikette likör kelimesi
ile aynı renkte, aynı puntoda ve tek sırada olur. Alkol distile içkiden gelmiyorsa alkolün orijini
etikette bileşik ifade ve likör ifadesi ile aynı yüzde kullanılan tarımsal alkol türü ile birlikte
veya “……den yapılmıştır.” veya “……..kullanılmıştır” ifadesi ile birlikte “tarımsal alkol” ifa-
desi yer alır.

ı) Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ithal edilen ürünlerde, kategorilerine göre Ek-3’te
belirtilen isimler etikette ürün ismiyle birlikte yer alabilir.

i) Bir distile alkollü içkinin bu Tebliğde yer alan birden fazla distile alkollü içki kate-
gorisi tanımına karşılık gelmesi halinde o ürün bu kategori isimlerinden bir veya birden fazlası
altında satılabilir.
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j) Hiç bir ticaret markası, marka ismi veya ürünün içeriğini yansıtmayan özel ad bir
distile alkollü içkinin satış tanımının yerine geçemez.

k) Bu Tebliğde yer alan ürün kategorilerindeki isimler Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiket-
leme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği kurallarına uygun olması koşuluyla ürün eti-
ketinde içindekiler kısmında belirtilebilir.

l) Üretiminde %100’lük alkol cinsinden 100 litre alkol için en az 75 kg Türkiye’de üre-
tilmiş meyve kullanılan, ürünün karakteristik tadı ve rengi tamamen kullanılan meyveden gelen
ve üretiminde yalnızca beyaz şeker kullanılarak üretilen meyve likörlerinde “geleneksel likör”
ifadesi meyve adı ile birlikte kullanılabilir.

m) Ek-1’de yer alan distile alkollü içki kategorileri ve Ek-3’te yer alan distile alkollü
içkilere ait coğrafi işaretler, distile alkollü içkiler dışındaki herhangi bir içeceği tanımlamak
ve sunmak için kullanılamaz.

n) Rakı etiketinde enerji ve besin öğelerinin varlığı veya yokluğu belirtilemez.
Beslenme ve sağlık beyanları
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin beslenme ve sağlık beyan-

ları hususunda 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.

Taşıma ve depolama
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğde yer alan ürünlerin depolanması ve taşınmasında Türk

Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili hükümlerine uyulur.
Numune alma ve analiz metotları
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden, 17/12/2011 tarihli ve

28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönet-
melik esaslarına göre numune alınır. Numuneler, 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları Tebliği (Tebliğ
No: 2017/9)’nde yer alan kurallara göre analiz edilir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ, Distile Alkollü İçkilerin Coğrafi İşaretlerinin Korunması,

Etiketlenmesi, Sunumu, Tarifi ve Tanımına İlişkin ve 1576/89/AET Sayılı Konsey Tüzüğünün
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 15 Ocak 2008 tarihli ve (AT) 110/2008 sayılı Avrupa Parla-
mentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde
hazırlanmıştır.

İdari yaptırım
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996

sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari
yaptırım uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 21 – (1) 16/3/2005 tarihli ve 25757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ No: 2005/11) yürürlükten kaldırılmıştır.
Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren gıda işlet-

mecileri, 31/12/2017 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.
(2) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu Tebliğ

hükümlerine uyum sağlayana kadar 16/3/2005 tarihli ve 25757 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ No: 2005/11) hükümlerine
uyarlar.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER

ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2017/9)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, distile alkollü içkilerin resmî kontrolleri için uy-

gulanacak analiz metotlarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) CAS: Bilimsel literatürde tanımlanmış her bir kimyasal bileşik için verilen Amerikan

Kimya Derneğinin kayıt numaralarını,

b) Distile Alkollü İçkiler Tebliği: 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ No: 2016/55)’ni,

c) EIPT: Uluslararası Pratik Sıcaklık Ölçeğini,

ç) FID: Alev iyonlaşma dedektörünü,

d) GC: Gaz kromatografisini,

e) HMCE: İngiliz Gümrük ve Vergi Kurumunu,

f) HPLC: Yüksek performanslı sıvı kromatografisini,

g) ISO: Uluslararası Standardizasyon Teşkilatını,

ğ) IUPAC: Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliğini,

h) Doğruluk: Analiz sonucu ve kabul edilen referans değer arasındaki yakınlığı,

ı) OIML: Uluslararası Yasal Metroloji Organizasyonunu,

i) OIV: Uluslararası Bağcılık ve Şarapçılık Örgütünü,

j) Splitli enjeksiyon: Girişte bölünmeli enjeksiyon sistemini,

k) Splitless enjeksiyon: Bölünmesiz enjeksiyon sistemini,

l) Split/Splitless enjektör: Bölünmeli/Bölünmesiz enjektörü,

m) Tekrar edilebilirlik sınırı: Aynı numune, aynı kişi, aynı cihaz, aynı laboratuvar gibi

tekrar edilebilirlik koşulları altında yapılan, belirli bir olasılık dâhilinde (genellikle %95) iki

analiz sonucu arasındaki mutlak farkın geçmemesi gereken değeri,

n) TS: Türk Standartlarını,

o) Yeniden üretilebilirlik sınırı: Aynı numunede, standart metot kullanılarak, farklı ki-

şiler, farklı cihaz veya farklı laboratuvar gibi tekrar üretilebilirlik koşullarında yapılan, belirli

bir olasılık dahilinde (genellikle %95) iki analiz sonucu arasındaki mutlak farkın geçmemesi

gereken değeri,

ö) UV: Ultraviyoleyi,

ifade eder.
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Analiz metodu

MADDE 4 – (1) Distile Alkollü İçkiler Tebliğine uygunluğunun resmî kontrollerinde

uygulanacak referans analiz metotları eklerde yer almaktadır.

a) Eklerde yer alan referans metotların haricindeki diğer analitik metotlar; bir labora-

tuvar yöneticisinin sorumluluğu altında, sonuçların doğruluğu ve kesinliği (tekrar edilebilirliği

ve yeniden üretilebilirliği) eklerde verilen ilgili referans metotlardan elde edilen sonuçlara eş-

değer olması şartıyla kabul edilir. Şahit analizlerde, bu metotlar eklerde verilen referans analitik

metotların yerini alamazlar.

b) Özel bir distile alkollü içkinin içerdiği maddelerin saptanması ve miktarının belir-

lenmesi için eklerde analitik referans metotlar düzenlenmemişse aşağıdaki metotlar kullanılır:

1) Uluslararası kabul edilen prosedürler düzeyinde geçerli kılınmış ve özellikle

29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Kontrol

Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının

Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki kriterleri karşılayan

analitik metotlar,

2) ISO’nun öngördüğü standartlara uygun metotlar,

3) OIV’nin tanıdığı ve bu Örgüt tarafından yayımlanan analitik metotlar,

4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde sözü edilen metotların olmadığı durumda; doğ-

ruluk, tekrar edilebilirlik ve yeniden üretilebilirlik koşullarını sağlaması şartıyla, uygun başka

bir analitik metot.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ, 19/12/2000 tarihli ve (AT) 2870/2000 sayılı Distile Alkollü

İçkilerin Analizi ile İlgili Topluluk Referans Metotları Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Av-

rupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 – (1) 11/4/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2013/11) yürürlükten

kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan

ürünlerde resmî kontroller için analiz yapan kurum ve kuruluşlar 31/12/2017 tarihine kadar bu

Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar, yü-

rürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları Tebliği (Tebliğ

No: 2013/11) hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ 

(TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 25)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu iti-

barıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma

uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yayımlanmış oldukları AB Resmî Gazetesi seri numarası

ve tarihleri itibarıyla aşağıdaki tabloda listelenen “Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin

Komisyon Tüzükleri”nde yer alan sınıflandırma kararlarını (EK) kapsar.
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Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Ba-

kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin

birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Armonize Sistem (AS) İzahnamesi: 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul

edilen ve 1/1/1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren "Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sis-

temi Uluslararası Sözleşmesi" eki Armonize Sistem Nomanklatürünün açıklama notlarını,

b) Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Sınıflandırma AVİ’si: DGÖ tarafından duyurulan Ar-

monize Sistem Kodu (6 haneli) düzeyindeki sınıflandırma görüşlerini,

c) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin

Yorumuna İlişkin Genel Yorum Kurallarını,

ç) Kombine Nomanklatür (KN) İzahnamesi: AB Kombine Nomanklatürü’nün açıklama

notlarını,

d) Kombine Nomanklatür Kodu: Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ve İstatistik Po-

zisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamına denk

gelen kodları,

e) Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC): Bakanlar Kurulunca kabul edilen İstatistik Po-

zisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Genel açıklamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bil-

gileri, Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren geçerliliğini yitirir.

(2) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayım-

lanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5 KISIM 243 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Levazım ve Ayniyat 

Müdürlüğü ihtiyacı 5 Kısım 243 Kalem Mutfak Malzemesi, (Malzeme listesi Ofis web sitesinin 

ihale ilanları bölümünde yayınlanmaktadır.) Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca belirlenen marka ve modelleri ile hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek 

şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname belgesiyle sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedel(ler)ini Ofis veznesine veya 

İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30.03.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 2480/1-1 
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200 ADET DETRA-COM MARKA ARAÇ TELSİZİ VE 280 ADET DETRA-COM  

MARKA EL TELSİZİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı 200 adet Detra-com 

marka Araç Telsizi ve 280 adet Detra-com marka El Telsizi teknik şartnamesine ve Detra-com 

markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartnamesinin, markasının, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 04.04.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve Detra-com markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 2481/1-1 
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FİLTRASYON HAVUZLARININ TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Filtrasyon Havuzlarının Temizliğinin Yapılması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2017/123492 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600   Ilgın / KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 Hat) - Faks: 332 885 72 10 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ilgın Şeker Fabrikasında mevcut 1 ve 2 no’lu Filtrasyon 

Havuzunlarının ve ana nizamiye karşısında birikmiş çiftçi 

toprağının taban kotlarına kadar tabii zeminin bulunması 

esası ile Hafriyatının yapılarak temizlenmesi ve istenilen 

eğime göre tesviyesinin yapılması, Filtrasyon 

havuzlarından çıkan yaklaşık 55.500 ton hafriyatın ve 

pancar nizamiye karşısında birikmiş yaklaşık 4.500 ton 

çiftçi toprağın idarenin (Fabrika sahası dışında veya 

içerisinde) göstereceği 500 m. mesafedeki toprak döküm 

yerine nakledilmesi ve tesviye edilmesi işidir. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip iş yeri 

teslim tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 

Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve saati : 04/04/2017 Salı günü Saat: 14.30 

4 - İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 

Ilgın / KONYA adresinde görülebilir ve TL. 118,00 - (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı 

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

zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 2416/1-1 
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ADANA ULAŞIM ORGANİZASYON TURİZM ZİRAAT SU VE TESİSLERİ GIDA VE ET 
ÜRÜNLERİ TEM. HİZM. TİC. VE SAN. A.Ş.’NİN UHDESİNDE BULUNAN ADANA 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİ VE SORUMLULUĞUNDA BULUNAN 
ALANLARDA KURULACAK ÇOKLU ATM KABİN YERLERİNİN  

İŞLETİLMESİNİN KİRAYA VERİLMESİ  
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri 
Tem. Hizm. Tic. ve San. Anonim Şirketinden:  

1 - Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri 
Temizlik Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş.’nin uhdesinde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesinin 
Yetki ve Sorumluluğunda Bulunan Alanlarda Kurulacak Çoklu ATM Kabin Yerlerinin 
İşletilmesinin Kiraya Verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre 
ihaleye çıkarılmıştır. 

2 - İşin süresi 9 (Dokuz) yıldır. 9 yıllık toplam muhammen kira bedeli KDV hariç 
9.603.000,00 TL, Geçici Teminatı ise 288.090,00 TL’dir. 

3 - İhale 04.04.2017 Salı günü saat 11:00'de Reşatbey Mahallesi 5 Ocak Caddesi Yeni 
Saygın Apt. K: 4 No: 8 Seyhan/ADANA adresinde yapılacaktır. 

4 - İhale şartnamesi ve ekleri Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su 
Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Temizlik Hizmetleri Tic.ve San. A.Ş. Muhasebe Müdürlüğünde 
ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli 250,00 TL’dir. 

5 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda istenilen evrakları 04.04.2017 Salı günü saat 
11:00’ e kadar Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri 
Temizlik Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş. Evrak Kayıt Bölümüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

6 - İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler: 
6.1. Kanuni İkametgah Belgesi, 
6.2. Türkiye'de tebligata uygun adres göstermesi 
6.3. İsteklinin Ticaret ve Sanayi odalarına kayıtlı olduğunu gösterir 2017 yılına ait belge, 
6.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunun gösterir belge, 
6.3.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir 
makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

6.3.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

6.4. Geçici teminat. 
6.5. İmza sirkülerinin verilmesi, 
6.5.1. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri 
6.5.2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 
6.5.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel 

kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge 
6.6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekalet nameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. 
6.7. İlan yayın tarihinden sonra ilgili kurumlardan alınmış gelir/kurumlar vergileri ve 

SGK borcu olmadığına dair alınan belgelerin asılları  
6.8. İhaleye teklif veren İsteklilerin 2886 - 4734 - 4735 sayılı Kanunlara göre cezalı 

olmadıklarına dair yazılı beyanı 
6.9. Mali Durum Bildirisi ve belgeleri 
6.10. İhale konusu işin keşif bedelinin asgari %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi 

veya yine asgari %10’u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması (Banka referans mektubu 
genel müdürlük teyitli olacaktır.) 

6.11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanan ortaklık sözleşmesi, 

7 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 2404/1-1 
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MUHTELİF TAŞINMAZLAR ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 

“Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle ayrı ayrı özelleştirilecektir. 
 

SIRA 

NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI (TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

BEDELİ (TL) 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

1 

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, 

Oğulbey-İmar Mahallesi, 

112886 ada, 1 parseldeki 

5.356,00 m2 yüzölçümlü 

taşınmaz 

40.000 500 21.04.2017 

2 

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, 

Oğulbey-İmar Mahallesi, 

112900 ada, 2 parseldeki 

5.446,00 m2 yüzölçümlü 

taşınmaz 

40.000 500 21.04.2017 

3 

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, 

Oğulbey-İmar Mahallesi, 

115340 ada, 1 parseldeki 

500,00 m2 yüzölçümlü 

taşınmaz 

2.000 200 21.04.2017 

4 

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, 

Karaali-İmar Mahallesi, 

118128 ada, 3 parseldeki 

375,06 m2 yüzölçümlü 

taşınmaz 

500 100 21.04.2017 

5 

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, 

Karaali-İmar Mahallesi, 

118152 ada, 2 parseldeki 

700,00 m2 yüzölçümlü 

taşınmaz 

500 100 21.04.2017 
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SIRA 

NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI (TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

BEDELİ (TL) 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

6 

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, 

Karaali-İmar Mahallesi, 

118152 ada, 3 parseldeki 

700,00 m2 yüzölçümlü 

taşınmaz 

500 100 21.04.2017 

7 

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, 

Karaali-İmar Mahallesi, 

118152 ada, 4 parseldeki 

676,70 m2 yüzölçümlü 

taşınmaz 

500 100 21.04.2017 

8 

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, 

Karaali-İmar Mahallesi, 

118167 ada, 2 parseldeki 

548,78 m2 yüzölçümlü 

taşınmaz 

500 100 21.04.2017 

9 

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, 

Karaali-İmar Mahallesi, 

118167 ada, 5 parseldeki 

570,07 m2 yüzölçümlü 

taşınmaz 

500 100 21.04.2017 

10 

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, 

Karaali-İmar Mahallesi, 

118169 ada, 4 parseldeki 

623,93 m2 yüzölçümlü 

taşınmaz 

500 100 21.04.2017 

11 

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, 

Karaali-İmar Mahallesi, 

118264 ada, 4 parseldeki 

1.564,40 m2 yüzölçümlü 

taşınmaz  

500 100 21.04.2017 
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1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık 

usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık 

görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 

3 - İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif 

Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat 

alınacaktır. 

4 - İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve 

tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme 

günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden 

sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez. 

5 - İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı bedelleri İdare’nin;  

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim 

Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması 

yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. 

6 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe 

kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce 

duyurulacaktır.  

7 - İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır. 

8 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 

T.C. Başbakanlık 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA 

Ayrıntılı bilgi için irtibat 

Tel: (312) 585 82 70 Faks: (312) 585 83 54 

İnternet Adresi: www.oib.gov.trA 

 2484/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/326575 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
TC. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Türkiye Taşkömürü Kurumu İl/İlçe Zonguldak/Merkez 

Adresi 
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, 

İhsan SOYAK Sokak, No: 2  
Tel-Faks 372 259 4000-251 1900 

Posta Kodu 67090 E-Mail satinalma@taşkömürü.gov.tr  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Emitürk Elektronik San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 
Mustafa Müjdat EREN 

Adresi 

Büyükdere Cad. Celilağa İş Merkezi 

Kat: 5 Daire: 20 Mecidiyeköy Şişli/ 

İstanbul 

Büyükdere Cad. Celilağa İş Merkezi 

Kat: 5 Daire: 20 Mecidiyeköy Şişli/ 

İstanbul 

T.C. Kimlik No.  34664142516 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
205 041 1569  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 512379  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2510/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/21554 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İzmit İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı İl/İlçe KOCAELİ / Başiskele  

Adresi Salih Osmanlı Sokak No: 1 Seymen Tel-Faks 262 343 43 23 / 262 343 44 80 

Posta Kodu 41245 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ERKTAŞ YAPI ENDÜSTRİ 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

- 

Adresi 

Ömerağa Mah. Cumhuriyet Cad. 

Dündar Rorf İş Merkezi Kat: 5/124 

İzmit / KOCAELİ  

- 

T.C. Kimlik No. 

 
-  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3630236724 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kocaeli Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 21556 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  )  

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2492/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/192152 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Hava Lojistik Komutanlığı İl/İlçe ANKARA / Etimesgut 

Adresi Hava Lojistik Komutanlığı Tel-Faks 312 298 66 57 / 312 298 61 51 

Posta Kodu 06790 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

TÜRKOĞLU İNŞAAT 

TELEKOM HİZMETLERİ VE 

DIŞ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

Erkan ÖZTÜRK 

Adresi 
Macun Mah. Batı Bulvarı ATB İş 

Merkezi No. 1/157 Yenimahalle  
- 

T.C. Kimlik No. - 42611025348 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8800032063 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 71496 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  )  

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Adıyaman Üniversitesi Yapı İsleri ve Teknik Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2017/23645 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Adıyaman Üniversitesi 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Adıyaman Üniversitesi Yapı İşleri 

ve Teknik Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Adıyaman/Merkez 

Adresi 
Altınşehir Mah. 3005. Sok No: 13 

02040 Adıyaman 
Tel-Faks (416) 223 3800 

Posta Kodu 2230 E-Mail yitdb@adiyaman.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ABUZER ŞAHİN  

Adresi 

KARAPINAR MAH. 2718 SOK. NO: 5 

KAT: 2 ADIYAMAN/YENİ SANAYİ  

MAH. 2817 SOK. 1/1 02200 ADIYAMAN 

 

T.C. Kimlik No. 17701248808  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ADIYAMAN  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve 

Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili 

maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları 

için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine müracaat dilekçeleri ekinde; 

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını, 

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti, 

3 - Üç adet fotoğraflarını, 

4 - Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık) 

5 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) 

6 - Başvuracak adayların başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 

Formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.) 

7 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan 

Üniversitemiz Birimlerinde Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları, 

8 - Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde 

a) Özgeçmişlerini, 

b) Yayın listelerini, 

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan 

olunur. 

- Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları ve Üniversitemiz 

http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan "Üniversitemiz Birimlerinde 

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış 

olmaları, 

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini 

belirtmeleri, 

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin 

eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

ANABİLİM DALI 

YRD. 

DOÇ. AÇIKLAMA 

DEVLET KONSERVATUVARI 

PİYANO 1 

Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü ya da 

Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Lisans 

mezunu olmak. Piyanoda makamsal çokseslilik 

üzerine doktora çalışması yapmış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

HEMŞİRELİK ESASLARI 1 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu, Hemşirelik 

Esasları anabilim dalında doktorasın ı 

tamamlamış olmak, Basınç Yarası konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 
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ANABİLİM DALI 

YRD. 

DOÇ. AÇIKLAMA 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 

Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu 
olmak. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında 
Doktora yapmış olmak ve atıkların petrol 
kirliliğinin arıtımı konusunda çalışmalar yapmış 
olmak, 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 

Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu 
olmak. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında 
Doktora yapmış olmak ve atıksulardan bazı 
metallerin giderimi konusunda çalışmalar 
yapmış olmak, 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 1 

Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu 
olmak. Makine Mühendisliği Anabilim Dalında 
Doktora yapmış olmak ve Mini / Mikro 
kanallarda nano akışkanla ısı transferi 
konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

ELEKTROMANYETİK 
ALANLAR VE MİKRODALGA 
TEKNİĞİ 

1 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans 
mezunu olmak. Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. 

BİYOMEDİKAL 1 

Elektrik Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., 
Elektronik Müh., Elektronik Haberleşme Müh., 
Bilgisayar ve Kontrol Müh., Kontrol Müh.veya 
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans 
mezunu olmak. Biyomedikal alanında doktora 
yapmış olmak. 

BİYOELEKTRONİK 1 

Elektrik Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., 
Elektronik Müh., Elektronik Haberleşme Müh., 
Bilgisayar ve Kontrol Müh., Kontrol Müh.veya 
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans 
mezunu olmak. Biyoelektronik alanında doktora 
yapmış olmak. 

BİYOMEKANİK 1 

Elektrik Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., 
Elektronik Müh., Elektronik Haberleşme Müh., 
Bilgisayar ve Kontrol Müh., Kontrol Müh., 
Makine Müh.veya Biyomedikal Mühendisliği 
Bölümü lisans mezunu olmak. Biyomekanik 
alanında doktora yapmış olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

DENEYSEL PSİKOLOJİ 1 

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak. 
Fizyolojik Psikoloji alanında doktora yapmış ve 
Deneysel Psikoloji konusunda çalışma yapmış 
olmak. 

KARADENİZ EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 1 
Turizm Eğitimi Bölümü Lisans mezunu olmak. 
Turizm pazarlaması ve destinasyon markası 
alanında doktora yapmış olmak. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 33.05.1630 
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017-7492 SİLİFKE 
Mersin ili, Silifke ilçesi, Kapızlı Mahallesi, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Ön 

Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, 532 ve 533 parselde tespit edilen 
Kubat Deresi Camii ve Çeşmesinin bulunduğu alanın tesciline ilişkin, Silifke Kaymakamlığı 
Müze Müdürlüğünün 16.02.2017 gün ve 276 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanmış 15.02.2017 gün ve 2017\64-456 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, 
yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Kapızlı Mahallesi, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Ön 
Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, 532 ve 533 parselde tespit edilen 
Kubat Deresi Camii ve Çeşmesinin bulunduğu alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.derece arkeolojik sit alanı olarak 
tesciline, kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 33.05.1637 
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017-7499 SİLİFKE 
Mersin ili, Silifke ilçesi, Kabasakallı Mahallesinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu 

Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, tapulama harici alanda 
tespit edilen Kesmeliburnu Sırtı Sarnıcının bulunduğu alanın tesciline ilişkin, Silifke 
Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 16.02.2017 gün ve 276 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 15.02.2017 gün ve 2017\64-456 sayılı raporu okundu, 
ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Kabasakallı Mahallesinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu 
Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, tapulama harici alanda 
tespit edilen Kesmeliburnu Sırtı Sarnıcının bulunduğu alanın 2863 sayılı yasa kapsamında 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.derece arkeolojik sit 
alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 33.05.1635 
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017-7497 SİLİFKE 
Mersin İli, Silifke İlçesi, Kabasakallı Mahallesi sınırları içindeki Çeşmeli-Erdemli-Silifke-

Taşucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, 160-162-163-
531-1262-1263 parsellerde bulunan Kabasakallı Antik Yerleşiminin 1. Derece Arkeolojik Sit 
alanı olarak tesciline ilişkin, Silifke Kaymakamlığı, Müze Müdürlüğünün 16.02.2017 gün ve 276 
sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.02.2017 gün ve 2017/64-
456 sayılı rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda;  

Mersin İli, Silifke İlçesi, Kabasakallı Mahallesi sınırları içindeki Çeşmeli-Erdemli-Silifke-
Taşucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, 160-162-163-
531-1262-1263 parsellerde bulunan Kabasakallı Antik Yerleşiminin 2863 sayılı yasa kapsamında 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritada önerilen 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı 
sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 31.01.50 
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017-223 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 22.02.2017-7536 ADANA 
Hatay İli, Altınözü İlçesi, Yunushan Mahallesi sınırları içindeki, 101 ada 137-138-139-

140-141-142-143-144-145-146-147-148-152-153-154-155-156-157-158-159-160-164-165-166-
167-168-169-175-179-180-181-182 parseller ile 102 ada 1 parselde bulunan Yunushan Mahallesi 
Arkeolojik Alanının 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğünün 27.01.2017 gün ve 466 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanan 25.01.2017 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Hatay İli, Altınözü İlçesi, Yunushan Mahallesi sınırları içindeki, 101 ada 137-138-139-
140-141-142-143-144-145-146-147-148-152-153-154-155-156-157-158-159-160-164-165-166-
167-168-169-175-179-180-181-182 parseller ile 102 ada 1 parselde bulunan Yunushan Mahallesi 
Arkeolojik Alanının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, kararımız 
eki haritada önerilen 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 33.05.1643 

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017-7505 SİLİFKE 
Mersin ili, Silifke ilçesi, Tosmurlu Mahallesi, Çamdüzü Mevkii’nde, Çeşmeli-Erdemli-

Silifke-Taşucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, 545 
parselde tespit edilen Yokçulunsekitepe antik yerleşim yerinin bulunduğu alanın tesciline ilişkin, 
Silifke Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 16.02.2017 gün ve 276 sayılı yazısı ve eki Silifke 
Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 15.02.2017 gün ve 2017\64-456 sayılı raporu 
okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Tosmurlu Mahallesi, Çamdüzü Mevkii’nde Çeşmeli-Erdemli-
Silifke-Taşucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde,545 
parselde tespit edilen Yokçulunsekitepe antik yerleşim yerinin bulunduğu alanın 2863 sayılı yasa 
kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.derece 
arkeolojik sit alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna 
karar verildi. 



21 Mart 2017 – Sayı : 30014 RESMÎ GAZETE Sayfa : 235 

 

 



Sayfa : 236 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 

 

 



21 Mart 2017 – Sayı : 30014 RESMÎ GAZETE Sayfa : 237 

 

 
 2337/1-1 



Sayfa : 238 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 33.05.1634 
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017-7496 SİLİFKE 
Mersin ili, Silifke ilçesi, Kabasakallı Mahallesinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu 

Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında, ormanda kalan 101 adada  tespit edilen antik 
taş ocağının tesciline ilişkin, Silifke Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 16.02.2017 gün ve 276 
sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 15.02.2017 gün ve 
2017\64-456 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Kabasakallı Mahallesinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu 
Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında, ormanda kalan 101 adada  tespit edilen antik 
taş ocağı bulunan alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki 
haritada gösterilen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 240 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 

 

 
 2338/1-1 



21 Mart 2017 – Sayı : 30014 RESMÎ GAZETE Sayfa : 241 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 33.05.1631 
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017-7493 SİLİFKE 
Mersin İli, Silifke İlçesi, Kapızlı Mahallesi sınırları içindeki Çeşmeli-Erdemli-Silifke-

Taşucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde 1186 parselde 
bulunan Kubat Deresi Mezarlık Alanı ve Türbenin bulunduğu alanın 1. Derece Arkeolojik Sit 
alanı olarak tesciline ilişkin, Silifke Kaymakamlığı, Müze Müdürlüğünün 16.02.2017 gün ve 276 
sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.02.2017 gün ve 2017/64-
456 sayılı rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda;  

Mersin İli, Silifke İlçesi, Kapızlı Mahallesi sınırları içindeki Çeşmeli-Erdemli-Silifke-
Taşucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde 1186 parselde 
bulunan Kubat Deresi Mezarlık Alanı ve Türbenin bulunduğu alanın 2863 sayılı yasa kapsamında 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritada önerilen 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı 
sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 



Sayfa : 242 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 
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Sayfa : 244 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 

 

 
 2339/1-1 



21 Mart 2017 – Sayı : 30014 RESMÎ GAZETE Sayfa : 245 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 33.05.1646 
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017-7508 SİLİFKE 
Mersin İli, Silifke İlçesi, Tosmurlu Mahallesi sınırları içindeki Çeşmeli-Erdemli-Silifke-

Taşucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, tapulama 
harici alanda bulunan Tilkiesiği Antik Taşocağının bulunduğu alanın 1. Derece Arkeolojik Sit 
alanı olarak tesciline ilişkin, Silifke Kaymakamlığı, Müze Müdürlüğünün 16.02.2017 gün ve 276 
sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.02.2017 gün ve 2017/64-
456 sayılı rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda;  

Mersin İli, Silifke İlçesi, Tosmurlu Mahallesi sınırları içindeki Çeşmeli-Erdemli-Silifke-
Taşucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, tapulama 
harici alanda bulunan Tilkiesiği Antik Taşocağının bulunduğu alanın 2863 sayılı yasa kapsamında 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritada önerilen 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı 
sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 



Sayfa : 246 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 
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Sayfa : 248 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 

 

 
 2340/1-1 



21 Mart 2017 – Sayı : 30014 RESMÎ GAZETE Sayfa : 249 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 31.00.1890 
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017-223 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 22.02.2017-7532 SİLİFKE 
Hatay ili, Antakya ilçesi, Oğlakgören Mahallesi, 178 ada, 14 parselde tespit edilen 

arkeolojik alanın tesciline ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.01.2017 
gün ve 211 sayılı yazısı ve eki 09.01.2017 gün ve 76 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

Hatay ili, Antakya ilçesi, Oğlakgören Mahallesi, 178 ada, 14 parselde tespit edilen 
arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 
taşıdığı anlaşıldığından 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada 
gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 



Sayfa : 250 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 
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 2341/1-1 



Sayfa : 252 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 33.05.1645 

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017-7507 SİLİFKE 
Mersin ili, Silifke ilçesi, Tosmurlu Mahallesinde tapulama harici alanda, Çeşmeli-

Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında tespit edilen antik 
yerleşim ve taş ocağının bulunduğu alanın tesciline ilişkin, Silifke Kaymakamlığı Müze 
Müdürlüğünün 16.02.2017 gün ve 276 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanmış 15.02.2017 gün ve 2017\64-456 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Tosmurlu Mahallesinde tapulama harici alanda, Çeşmeli-
Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında tespit edilen antik 
yerleşim ve taş ocağının bulunduğu alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 
tesciline, kararımız eki haritada gösterilen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 254 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 

 

 
 2342/1-1 



21 Mart 2017 – Sayı : 30014 RESMÎ GAZETE Sayfa : 255 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 33.05.1641 
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017-7503 SİLİFKE 
Mersin ili, Silifke ilçesi, Bucaklı Mahallesi, Eyceli Mevkii’nde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-

Taşucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, 1 ada,11 
parsel, 1 ada,22 parsel,1 ada,24 parsel, 19 ada,20 parsel ve 19 ada, 21 parselde tespit edilen Eyceli 
antik yerleşimi ve Taş ocağının bulunduğu alanın tesciline ilişkin, Silifke Kaymakamlığı Müze 
Müdürlüğünün 16.02.2017 gün ve 276 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanmış 15.02.2017 gün ve 2017\64-456 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Bucaklı Mahallesi, Eyceli Mevkii’nde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-
Taşucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde,1 ada,11 
parsel, 1 ada,22 parsel,1 ada, 24 parsel, 19 ada, 20 parsel ve 19 ada, 21 parselde tespit edilen 
Eyceli antik yerleşimi ve Taş ocağının bulunduğu alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.derece arkeolojik sit alanı olarak 
tesciline, kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 



Sayfa : 256 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 
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Sayfa : 258 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 

 

 
 2343/1-1 



21 Mart 2017 – Sayı : 30014 RESMÎ GAZETE Sayfa : 259 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 33.05.1639 
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017-7501 SİLİFKE 
Mersin ili, Silifke ilçesi, Sayağzı Mahallesinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu 

Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde,  tapulama harici alanda tespit 
edilen işlik alanının tesciline ilişkin, Silifke Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 16.02.2017 gün 
ve 276 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 15.02.2017 gün ve 
2017\64-456 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Sayağzı Mahallesinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu 
Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde,  tapulama harici alanda tespit 
edilen işlik alanının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki 
haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 



Sayfa : 260 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 
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 2344/1-1 



Sayfa : 262 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 33.04.173 
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017-7471 SİLİFKE 
Mersin ili, Mut ilçesi, Ballı Mahallesi, Gürlevik Mevkii’nde 101 ada, 3454-3488 

parsellerde Müze uzmanlarınca tespiti yapılan mezarlık alanın tescil talebine ilişkin; Mersin 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.12.2016 gün ve 8461 sayılı yazısı ve Silifke Müze 
Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 08.12.2016 gün ve 3793 sayılı rapor okundu, ekleri ve 
konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Mersin İli, İlçesi, Mersin ili, Mut İlçesi, Ballı Mahallesi, Gürlevik Mevkii’nde 101 ada, 
3454-3488 parsellerde Müze uzmanlarınca tespiti yapılan mezarlık alanın 2863 sayılı yasa 
kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritada önerilen 1. derece arkeolojik sit 
alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 264 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 
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 2345/1-1 



Sayfa : 266 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 33.05.1636 

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017-7498 SİLİFKE 
Mersin ili, Silifke ilçesi, Kabasakallı Mahallesi, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu 

Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, 170,171,172, 173, 1247, 1248  
ve tapulama harici alanda tespit edilen taş ocağı ve sarnıç alanının tesciline ilişkin, Silifke 
Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 16.02.2017 gün ve 276 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 15.02.2017 gün ve 2017\64-456 sayılı raporu okundu, 
ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Kabasakallı Mahallesi, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu 
Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, 170,171,172, 173, 1247, 1248  
ve t tapulama harici alanda tespit edilen taş ocağı ve sarnıç alanının 2863 sayılı yasa kapsamında 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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 2346/1-1 



21 Mart 2017 – Sayı : 30014 RESMÎ GAZETE Sayfa : 269 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 33.05.1627 
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017-7489 SİLİFKE 
Mersin ili, Silifke ilçesi, Boynuinceli Mahallesi, , Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu 

Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, Miytan Deresinin 
güneybatısında, tapulama harici alanda tespit edilen işlik alanının tesciline ilişkin, Silifke 
Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 16.02.2017 gün ve 276 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 15.02.2017 gün ve 2017\64-456 sayılı raporu okundu, 
ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Boynuinceli Mahallesi, , Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu 
Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, Miytan Deresinin 
güneybatısında, tapulama harici alanda tespit edilen işlik alanının 2863 sayılı yasa kapsamında 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 272 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 33.05.1629 
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017-7491 SİLİFKE 
Mersin ili, Silifke ilçesi, Susanoğlu Mahallesinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu 

Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, 1235, 2145, 2147, 
2148, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190 ve 2191 nolu parsellerin bulunduğu bölgede tespit edilen 
sarnıç ve yerleşim alanının tesciline ilişkin, Silifke Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 
16.02.2017 gün ve 276 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 
15.02.2017 gün ve 2017\64-456 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Susanoğlu Mahallesinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu 
Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, 1235, 2145, 2147, 
2148, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190 ve 2191 nolu parsellerin bulunduğu bölgede tespit edilen 
sarnıç ve yerleşim alanının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki 
haritada gösterilen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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21 Mart 2017 – Sayı : 30014 RESMÎ GAZETE Sayfa : 275 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 33.05.1649 
Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017-7511 SİLİFKE 
Mersin ili, Silifke ilçesi, Sayağzı Mahallesi, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Ön 

Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, tapulama harici bölgede tespit 
edilen sarnıcın bulunduğu alanın tesciline ilişkin, Silifke Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 
16.02.2017 gün ve 276 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 
15.02.2017 gün ve 2017\64-456 sayılı raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, 
yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Sayağzı Mahallesi, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Ön 
Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde,  tapulama harici bölgede tespit 
edilen sarnıcın bulunduğu alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız 
eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 278 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 33.05.1640 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 21.02.2017-7502 SİLİFKE 
Mersin ili, Silifke ilçesi, Sayağzı Mahallesi, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Ön 

Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, tapulama harici bölgede tespit 
edilen antik yapı kalıntısının bulunduğu alanın tesciline ilişkin, Silifke Kaymakamlığı Müze 
Müdürlüğünün 16.02.2017 gün ve 276 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanmış 15.02.2017 gün ve 2017\64-456 sayılı raporu okundu, ekleri ve konunun işlem 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Sayağzı Mahallesi, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Ön 
Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, tapulama harici bölgede tespit 
edilen antik yapı kalıntısının bulunduğu alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 
tesciline, kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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21 Mart 2017 – Sayı : 30014 RESMÎ GAZETE Sayfa : 281 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 33.05.1633 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 21.02.2017-7495 SİLİFKE 
Mersin ili, Silifke ilçesi, Olukbaşı Mahallesi, Payamlıören mevkii, Çeşmeli-Erdemli-

Silifke-Taşucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde 1803 
parselin işlik tespit edilen alanının tesciline ilişkin, Silifke Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 
16.02.2017 gün ve 276 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 
15.02.2017 gün ve 2017\64-456 sayılı raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, 
yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Olukbaşı Mahallesi, Payamlıören mevkii, Çeşmeli-Erdemli-
Silifke-Taşucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde 1803 
parselin işlik tespit edilen alanının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 
kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 284 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 33.05.1632 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 21.02.2017-7494 SİLİFKE 
Mersin ili, Silifke ilçesi, Karadedeli Mahallesinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu 

Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, tapulama harici 
bölgede tespit edilen işliğin bulunduğu alanın tesciline ilişkin, Silifke Kaymakamlığı Müze 
Müdürlüğünün 16.02.2017 gün ve 276 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanmış 15.02.2017 gün ve 2017\64-456 sayılı raporu okundu, ekleri ve konunun işlem 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Karadedeli Mahallesinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu 
Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, tapulama harici 
bölgede tespit edilen işliğin bulunduğu alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 
tesciline, kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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21 Mart 2017 – Sayı : 30014 RESMÎ GAZETE Sayfa : 287 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 33.05.1642 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 21.02.2017-7504 SİLİFKE 
Mersin ili, Silifke ilçesi, Tosmurlu Mahallesi, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu 

Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, tapulama harici bölgede tespit 
edilen işlik ve lahitin bulunduğu alanın tesciline ilişkin, Silifke Kaymakamlığı Müze 
Müdürlüğünün 16.02.2017 gün ve 276 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanmış 15.02.2017 gün ve 2017\64-456 sayılı raporu okundu, ekleri ve konunun işlem 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Tosmurlu Mahallesi, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu 
Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, tapulama harici bölgede tespit 
edilen işlik ve lahitin bulunduğu alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 
kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 290 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 33.05.1626 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 21.02.2017-7488 SİLİFKE 
Mersin İli, Silifke İlçesi, Boynuinceli Mahallesi sınırları içindeki Çeşmeli-Erdemli-

Silifke-Taşucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde 
tapulama harici alanda bulunan Çullalıktepe Kuzeyi Antik Yerleşiminin 1. Derece Arkeolojik Sit 
alanı olarak tesciline ilişkin, Silifke Kaymakamlığı, Müze Müdürlüğünün 16.02.2017 gün ve 276 
sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.02.2017 gün ve 2017/64-
456 sayılı rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda;  

Mersin İli, Silifke İlçesi, Boynuinceli Mahallesi sınırları içindeki Çeşmeli-Erdemli-
Silifke-Taşucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde 
tapulama harici alanda bulunan Çullalıktepe Kuzeyi Antik Yerleşiminin 2863 sayılı yasa 
kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritada önerilen 1.Derece Arkeolojik 
Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 294 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 01.06.194 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 24.02.2017-225 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 24.02.2017-7617 SİLİFKE 
Adana ili, Karataş ilçesi, İskele mahallesi sahilinde bulunan ve Kurulumuzun 29.01.2016 

gün ve 5973 sayılı kararıyla tescil edilen 3. derece arkeolojik sit alanında kayalık burun üzerinde 
tespit edilen antik tuz havuzlarının aplikasyonu ve bu alanın 1. derece arkeolojik sit alanına 
dönüştürülmesi istemine ilişkin; Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23.02.2017 
gün ve 735 sayılı yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 23.02.2017 
günlü rapor, Kurulumuzun 25.01.2017 gün ve 7402 sayılı, 29.01.2016 gün ve 5973 sayılı,  
23.08.2016 gün ve 6667 sayılı, 27.10.2016 gün ve 7043 sayılı kararları okundu, ekleri ve konunun 
işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Adana ili, Karataş ilçesi, İskele mahallesi sahilinde bulunan ve Kurulumuzun 29.01.2016 
gün ve 5973 sayılı kararıyla tescil edilen 3. derece arkeolojik sit alanının doğu ucundaki kayalık 
burun üzerinde tespit edilen antik tuz havuzlarının 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığının 
anlaşıldığına, bu bağlamda tuz havuzlarının bulunduğu alanın 1. derece arkeolojik sit alanı olarak 
tesciline, Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca önerilen ve söz konusu tuz havuzlarının da 
işlendiği kararımız eki haritada gösterilen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 296 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 33.05.1644 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 21.02.2017-7506 SİLİFKE 
Mersin İli, Silifke İlçesi, Tosmurlu Mahallesi sınırları içindeki Çeşmeli-Erdemli-Silifke-

Taşucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, 1336 ve 1341 
parsellerde bulunan Tilkiesiği Antik Yerleşiminin 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline 
ilişkin, Silifke Kaymakamlığı, Müze Müdürlüğünün 16.02.2017 gün ve 276 sayılı yazısı ve eki 
Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.02.2017 gün ve 2017/64-456 sayılı rapor 
okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Mersin İli, Silifke İlçesi, Tosmurlu Mahallesi sınırları içindeki Çeşmeli-Erdemli-Silifke-
Taşucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, 1336 ve 1341 
parsellerde bulunan Tilkiesiği Antik Yerleşiminin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 
tescil edilmesine, kararımız eki haritada önerilen 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 
uygun olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 300 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 33.05.1647 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 21.02.2017-7509 SİLİFKE 
Mersin ili, Silifke ilçesi, Tosmurlu, Bolacalıkoyuncu Mahallesinde Çeşmeli-Erdemli-

Silifke-Taşucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, 
tapulama harici alanda tespit edilen Kızılalan antik taş ocağı ve işliğin bulunduğu alanın tesciline 
ilişkin, Silifke Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 16.02.2017 gün ve 276 sayılı yazısı ve eki 
Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 15.02.2017 gün ve 2017\64-456 sayılı raporu 
okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Tosmurlu, Bolacalıkoyuncu Mahallesinde, Çeşmeli-Erdemli-
Silifke-Taşucu Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, 
tapulama harici alanda tespit edilen Kızılalan antik taş ocağı ve işliğin bulunduğu alanın 2863 
sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 
1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun 
olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 304 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2017 – Sayı : 30014 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 33.05.1638 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 21.02.2017-7500 SİLİFKE 
Mersin ili, Silifke ilçesi, Sayağzı Mahallesinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu 

Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, 2404 parselde tespit edilen 
işlik ve sarnıç alanının tesciline ilişkin, Silifke Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 16.02.2017 
gün ve 276 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 15.02.2017 gün 
ve 2017\64-456 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Sayağzı Mahallesinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu 
Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, 2404 parselde tespit edilen 
işlik ve sarnıç alanının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki 
haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2017/9879 Türkiye-Özbekistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı

Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
2017/9873 2007 Uluslararası Kahve Anlaşmasından Ülkemizin Çekilme

Tarihinin 12 Şubat 2017 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 18/01/2017 Tarihli ve

7 Sayılı Kararı
–– Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 16/03/2017 Tarihli ve

412 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
— Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin

Yönetmelik
— Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine

Dair Yönetmelik
— Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri

Yönetmeliği
— KTO - Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— 2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tarife
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)
— Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (No: 2016/55)
— Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları Tebliği (No: 2017/9)
— Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
— Yargıtay 8. ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

NOT: 20/03/2017 tarihli ve 30013 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2017/10038
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


