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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü

eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hususları düzenlemektir.

Dayanak

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

nununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

c) Azami süre: Bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programı

için üç yarıyılı, tezli yüksek lisans programı için altı yarıyılı, doktora programı için on iki ya-

rıyılı ve lisans sonrası doktora programı için on dört yarıyılı,

ç) DYS: Doktora yeterlik sınavını,

d) EABD: Enstitü ana bilim dalını,



e) EABDB: Enstitüye bağlı ana bilim dalı başkanlığını,

f) EK: Erzurum Teknik Üniversitesi enstitü kurullarını,

g) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri,

ğ) EYK: Erzurum Teknik Üniversitesi enstitü yönetim kurullarını,

h) İntihal: Başkalarının görüşlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilgi kaynağını

bildirmeden ve atıfta bulunmadan bilinçli olarak veya farkında olmadan alıp kullanmayı ve

kendi görüşü ve eseri gibi sunmayı,

ı) Lisansüstü programı: Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını,

i) ÖİDB: Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

j) Program süresi: Bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans prog-

ramı için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programı için dört yarıyılı, doktora programı için sekiz

yarıyılı, lisans sonrası doktora programı için on yarıyılı,

k) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,

l) Saydırılabilir ders (SD): Öğrencinin kayıtlı olduğu program veya program dışından,

not ortalamasına katılmamak koşuluyla, başka bir programda saydırılmak üzere fazladan aldığı

kredili dersi,

m) Senato: Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunu,

n) TİK: Doktora tez izleme komitesini,

o) TYS: Türkçe yeterlik sınavını,

ö) Ulusal/Uluslararası ortak lisansüstü programı: Yurt içi veya yurt dışındaki bir yük-

seköğretim kurumu ile ortaklaşa yürütülen bir lisansüstü programı,

p) Üniversite (ETÜ): Erzurum Teknik Üniversitesini,

r) Üniversite Yönetim Kurulu: Erzurum Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili ve yabancı dil yeterliliği

MADDE 4 – (1) Erzurum Teknik Üniversitesinin lisansüstü programlarında eğitim-

öğretim dili Türkçedir. Türkçe dışında başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler ve dil ye-

terlilikleri ile ilgili koşullar Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adaylar Türkçe yeterliklerini bel-

gelemek zorundadır. Türkçe dil yeterliği TYS ile tespit edilir. Senato tarafından eşdeğerliği be-

lirlenen ulusal veya uluslararası dil sınavları da bu amaçla kullanılabilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programların süreleri ile azami süreleri bu Yönetmeliğin

ilgili maddelerinde tanımlandığı şekilde geçerlidir.

(2) Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre programın sü-

resine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(3) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar programın süresine ve azami eği-

tim-öğretim süresine dâhil değildir.
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(4) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt

dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar programın süresine ve azami eğitim-öğ-

retim süresine dâhildir.

(5) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu

veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar programın süresine

ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

(6) Öğrenciler, ilgili EABD’nin mezuniyet için gerekli koşulları sağlaması durumunda

program süresinden önce mezun olabilir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı her biri on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin tarihleri aka-

demik takvim ile düzenlenir.

(3) Yarıyıllarda verilecek dersler, ilgili EABD tarafından belirlenerek ilgili EK tarafın-

dan karara bağlanır.

(4) Yarıyıllarda derslerin haftalık programları ilgili EABD tarafından düzenlenir ve ens-

titü tarafından ilan edilir.

Lisansüstü program

MADDE 7 – (1) Lisansüstü eğitim tezli, tezsiz yüksek lisans, doktora ve lisans sonrası

doktora programlarını kapsar.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.

(3) YÖK kararı üzerine öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorun-

luluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin

planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim

programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi mik-

tarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları

arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, YÖK ta-

rafından belirlenir.

(4) Bir lisansüstü program ile ilgili gerekli dosya EABD tarafından hazırlanır, ilgili

EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(5) Bir lisansüstü programın müfredatı ders, laboratuvar, uygulama, atölye, staj, seminer,

proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımından oluşur.

(6) Bir lisansüstü programın adına ilişkin değişiklik ilgili EABD tarafından hazırlanır,

ilgili EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile yapılır.

(7) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve programa kayıtlı öğrenci-

lerin bu değişikliklere intibak ilkeleri ilgili EABD tarafından hazırlanır, ilgili EK tarafından

karara bağlanır.

Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü program

MADDE 8 – (1) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü

programlar ilgili mevzuat çerçevesinde açılabilir.

(2) Bu programlarda eğitim, ortak program yürüten üniversitelerin, YÖK’ün ilgili yö-

netmeliklerinde yer alan hükümler çerçevesinde hazırlanan uygulama esaslarına göre yapılır.
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Değişim öğrencileri

MADDE 9 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ile değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato

tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, EABD onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak

kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eği-

tim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik hak-

larından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato

tarafından kabul edilen uygulama esasları ile belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğ-

rencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet

verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvuru ve kabulü, Senato tarafından

tespit edilen esaslara göre yapılır.

(2) EABD öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programlar için başvuru koşullarını bağlı

bulundukları enstitüye önerir. Bu öneriler, ilgili EK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır

ve ilgili enstitünün resmi internet sayfasında ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara başvurular, belirtilen süre içinde ilgili enstitü müdürlüklerine

yapılır.

(4) Adaylar ALES puanı yerine, eşdeğer uluslararası sınav puanı ile başvurmaları du-

rumunda; YÖK tarafından ilan edilen ALES taban puanına karşılık gösterilen eşdeğer uluslar-

arası sınav puanı dikkate alınır.

(5) ALES ve uluslararası eşdeğer sınav puanlarının geçerlilik süresi, sınavın açıklandığı

tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği süredir. Lisansüstü programa baş-

vurulan tarihte geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan

belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

(6) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl

süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar

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

türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip

olmaları gerekir.

(7) Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için genel başvuru koşullarının

yanı sıra ilgili EABD tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede yeterli bulunması gerekir.

Bilimsel değerlendirme, yazılı ve/veya sözlü sınav ve/veya ürün dosyası ve benzeri yöntemlerle

yapılabilir.

(8) Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için ALES puanının %50’den az

olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime

öğrenci kabulüne dair diğer hususlar uygulama esaslarına göre belirlenir.

(9) Öğrencilerin kabulü, EABD’nin önerisi üzerine ilgili EK tarafından karara bağlanır

ve başvuru sonuçları ilgili enstitü müdürlüğü tarafından açıklanır.
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Özel durumlarda öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaş-

larının lisansüstü programlara başvuru ve kabulü Senato tarafından belirlenen esaslar çerçeve-

sinde yürütülür.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 13 – (1) Üniversitenin aynı EABD’deki lisansüstü programları arasında geçiş

yapabilmek için öğrencinin en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olması gerekir.

(2) Üniversitenin farklı EABD’deki lisansüstü programlardan veya bir başka yüksek-

öğretim kurumunun lisansüstü programından yatay geçiş kuralları Senato tarafından belirlenen

esaslar çerçevesinde yürütülür.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 14 – (1) Bilimsel hazırlık, enstitülerin lisansüstü programlarına kesin kayıt

yaptırmaya hak kazanan lisans/yüksek lisans derecelerini başvurdukları lisansüstü programla-

rından farklı alanda almış olan adaylarla, lisans/yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki

yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylara eksikliklerini gidermek veya başvurdukları

programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır.

(2) Bilimsel hazırlık öğrencilerine ilgili EABD tarafından belirlenen derslerden oluşan

bilimsel hazırlık programı uygulanır.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilere, ilgili EABD’nin önerisi üze-

rine EYK tarafından bilimsel hazırlık programı önerilebilir. Bu önerinin öğrencinin kabulü sı-

rasında yapılması ve Bilimsel Hazırlık Formunda öğrencinin alacağı tüm bilimsel hazırlık ders-

lerinin belirtilmesi zorunludur.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi

bu süreye dâhil 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 dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık derslerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programı lisans derslerinden oluşur ve ilgili yüksek

lisans programının ders yüküne sayılmaz.

b) Doktora bilimsel hazırlık programı lisans ve/veya lisansüstü derslerden oluşur ve il-

gili doktora programının ders yüküne sayılmaz.

c) Bilimsel hazırlık programında, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD’nin

önerisi ve yönetim kurulu kararı ile SD statüsünde lisansüstü dersler alınabilir.

(6) Bilimsel hazırlık öğrencilerinin lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarılı sa-

yılabilmeleri ve lisansüstü programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programının lisans

derslerinden en az CC notu, lisansüstü derslerinden en az CB notu almaları ve programı 2,50

genel not ortalaması ile tamamlamaları gerekir.

Programa ilk kayıt

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri,

akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖİDB tarafından yapılır.
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(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşa-

ğıdaki koşullar aranır:

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler

için lisans diplomasına, yüksek lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler için tezli

yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

b) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi engeli olmamak,

c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek,

ç) Üniversitenin ilan ettiği tüm koşulları yerine getirmek.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylanmış örneği kabul edilir. Askerlik du-

rumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından

vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Dersler ve AKTS kredi değerleri

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere

iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seç-

meli dersler ise müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, AKTS kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, ara sınav

ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler öğretim

elemanı tarafından hazırlanan ders bilgi paketinde belirtilerek, EABD’nin önerisi üzerine ilgili

EK tarafından karara bağlanır.

(3) Herhangi bir dersin ön koşulu olan dersten muaf olunması durumunda ilgili dersin

ön koşulu sağlanmış sayılır.

(4) Bir dersin AKTS kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile

laboratuvar, uygulama, atölye, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının topla-

mından oluşur.

(5) Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi, tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin

haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere kredi değeri verilmez.

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

dersin lisansüstü eğitimi sırasında alınması zorunludur. Bu derslerle ilgili düzenlemeler ilgili

EK tarafından yapılır.

Lisansüstü programlarda ders sayımı

MADDE 17 – (1) Bir öğrencinin herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders-

lerin kayıtlı olduğu programa saydırılması işlemi; öğrencinin müracaatı, ilgili EABD’nin önerisi

ve ilgili EYK kararı ile yapılır.

(2) Ders saydırma işlemleri güncel müfredata göre yapılır.

(3) SD statüsünde alınan dersler hariç olmak üzere, herhangi bir programa saydırılan

dersler başka bir programa yeniden saydırılamaz.

(4) Ders sayımı işlemlerine ilişkin esaslar ve ilkeler ilgili EYK tarafından belirlenir.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                 27 Nisan 2017 – Sayı : 30050



Saydırılabilir dersler

MADDE 18 – (1) SD’ler, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya program dışından,

not ortalamasına katılmamak koşuluyla, başka bir programda saydırılmak üzere fazladan aldığı

kredili derslerdir. Bu derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) SD olarak alınan derslerin statüsü, ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra de-

ğiştirilmez.

b) SD statüsünde alınan dersler, alındığı yarıyılda öğrencinin kayıtlı olduğu program

ya da programlara saydırılmaz.

c) Bilimsel hazırlık programında SD olarak alınan dersler hariç olmak üzere SD olarak

alınmayan derslerin statüsü, ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra SD olarak değiştirilemez.

ç) SD olarak alınan ders ancak aynı statüde tekrarlanabilir.

d) SD statüsünde alınan dersler alındığı dönemde not ortalaması hesaplamalarında kul-

lanılmaz.

e) SD statüsünde alınan dersler, alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 19 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen ders kayıt ta-

rihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Belirtilen tarihlerde ders kaydı yaptırmayan

öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:

a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesinde ilgili mevzuata uygun

mali yükümlülüklerini yerine getirmesi,

b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması,

c) Öğrencinin akademik danışmanı ile görüşerek yarıyıl kayıt onayını alması.

(3) Yarıyıl kaydını kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde

belirtilen ders ekleme çıkarma tarihlerinde ders ekleme-çıkarma yapabilir. Yapılan değişiklik-

lerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

(4) Lisansüstü programın herhangi bir aşamasında ek süre alan öğrenciler, ek sürelerde

kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(5) Ders kaydını süresi içinde yenilemeyen öğrenciler, gerekçelerini belirterek ve bel-

geleyerek ilgili EABD’ye en geç o yarıyılın mazeretli ders kaydı süresi bitimine kadar başvurur.

Mazereti ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ve gerekli kayıt koşullarını sağlamış olan öğ-

rencinin yarıyıl kaydı ÖİDB tarafından yenilenir.

(6) Öğrencilerin kayıt yaptırmadığı yarıyıllar program süresi ve azami eğitim öğretim

süresine dâhildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Devam ve sınavlar

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin ders, uygulama ve benzeri çalışmalara devam durumları

ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

(2) Öğrencilerin derse devam durumlarının varsa ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına

katılmaya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri
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çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı, yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları ile il-

gili derse ait başarı ve başarı alt limit değeri dersi veren öğretim elemanı tarafından ders bilgi

paketinde belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.

(3) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi en az bir ara

ve yarıyıl sonu değerlendirme sınavı yapılır. Ara sınavı değerlendirmelerinin tarihleri ilgili öğ-

retim elemanı tarafından yarıyılın ilk ayı içinde, yarıyıl sonu değerlendirme sınavı tarihleri ise

enstitü internet sayfasında ilan edilir.

(4) Herhangi bir dersin gereği olan yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum

gibi değerlendirmelere katılmayan öğrencilerden mazereti EYK tarafından geçerli görülenlere

EYK kararıyla telafi imkânı verilir.

(5) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya

resmi ve dini bayramlar dışında cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 21 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf

notu verilir.

(2) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıda belir-

tilmiştir:

Tablo: Başarı Notunun Harf Notu ve Dörtlük Sisteme Çevrim Tablosu

Harf Notu Katsayısı Başarı Notu

AA 4,00 90 – 100

BA 3,50 85 – 89

BB 3,00 80 – 84

CB 2,50 75 – 79

CC 2,00 65 – 74

FF 0,00 0 – 64

B Başarılı -

Y Yetersiz -

M Muaf -

Z Devamsız -

(3) Dersin teorik ve uygulama saatlerine devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen

öğrenci için Z notu FF olarak işlem görür.

(4) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Başarılı (B) notu, kredisiz derslerde ve/veya tez çalışmalarında başarılı olan öğren-

cilere verilir.

b) Yetersiz (Y) notu, kredisiz derslerde ve/veya tez çalışmalarında başarısız olan öğ-

rencilere verilir.

c) Muaf (M) notu, müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.

Ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. İlgili EYK tarafından muafiyetleri

uygun görülen derslerin notları harf notlarına çevrilerek işlenir.

Notların ilanı, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri

MADDE 22 – (1) Yarıyıl ders değerlendirme notları, sınavın yapıldığı tarihi izleyen

on iş günü içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.
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(2) Bir sınavın veya yarıyıl çalışmasının sonucuna, ilan tarihinden itibaren beş iş günü

içinde, maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, EABD’ye verilen bir dilekçe ile yapılır.

Sınav kâğıtlarında, ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili EYK

kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Derste başarı ve ders tekrarı

MADDE 23 – (1) Derste başarı ve ders tekrarı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüksek lisans programlarında kredili bir derste başarılı olmak için en az CC, doktora

programlarında ise en az CB notu alınmış olması gerekir.

b) Lisansüstü programlarda kredisiz bir derste B notunun alınmış olması gerekir.

c) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen yarıyılda almayan/

alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. Ancak seçmeli derslerin

yerine müfredat çerçevesinde akademik danışman tarafından uygun bulunan dersler alınabilir.

ç) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri,

dersi veren öğretim elemanının onayı ile tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste alınan son not ge-

çerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda genel not ortalaması hesaplanır ve

başarı durumları belirlenir.

(2) Genel not ortalaması, öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üze-

re, her dersin AKTS kredisi ile ilgili dersin başarı notunun 21 inci maddede belirtilen ağırlık

katsayısıyla çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam AKTS kredisine

bölünmesi ile hesaplanır.

İlişik kesilmesi

MADDE 25 – (1) Bilimsel hazırlık programı süresi sonunda;

a) EABD tarafından belirlenen ders yükünü, tezli yüksek lisans ve doktora programında

dört yarıyılda, tezsiz yüksek lisans programlarında üç yarıyılda, lisans sonrası doktora progra-

mında altı yarıyılda tamamlayamayan öğrencilerin,

b) Lisansüstü programların ders alma süresi sonunda genel not ortalaması yüksek lisans

için 2,50’nin, doktora için 3,00’ün altında olan öğrencilerin,

c) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili derslerden üst üste iki kez veya

aralıklı olarak üç kez Y notu alan öğrencilerin,

ç) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,

d) Doktora yeterlik sınavı jürisi tarafından belirlenen ve SD statüsünde alınan dersleri

en az BB notu ile azami süre sonuna kadar başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin,

e) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin,

f) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin,

g) Tez savunmasında başarılı olan ve tezinin ciltlenmiş kopyalarını tez sınavına giriş

tarihinden itibaren bir ay içinde veya ilgili EYK tarafından verilen ek süre sonunda ilgili ens-

titüye teslim etmeyen öğrencilerin,

ğ) Programı azami süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerin,

kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir.
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Mezuniyet koşulları ve tarihi

MADDE 26 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için; bu Yönetmeliğin

ilgili hükümlerinde yer alan başarı koşullarının sağlanması gerekir.

(2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi;

a) Tezli yüksek lisans programlarında, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüs-

hasının teslim edildiği,

b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, akademik takvimde ilgili yarıyıl için harf not-

larının ilan edildiği,

c) Doktora programlarında, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının

teslim edildiği,

tarihtir.

İntihal

MADDE 27 – (1) Yüksek lisans ve doktora tezlerinin ilk kez veya tez jürisi tarafından

verilen ek süre sonunda jüri önünde savunulabilmesi için;

a) İntihal yazılım programı kullanılarak benzerlik endeksini gösteren raporun enstitü

tarafından alınması,

b) Tezdeki benzerlik durum raporunun Senato tarafından belirlenen azami benzerlik

oranlarını aşmaması,

gerekir.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-

duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin

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

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

yönetim kuruluna gönderilir.

(3) İntihal tespit edilen tezlerde öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili

maddeleri kapsamında işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 28 – (1) Yüksek lisans programı; tezli ve tezsiz yüksek lisans programları

adı altında iki farklı şekilde yürütülebilir.

(2) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bil-

giye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını yüksek lisans tezi olarak

bir akademik ürün haline getirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye ilgili konuda farklı ana bilim

dallarından 2 nci fıkrada belirtilen düzeyde bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin mesleki uy-

gulamalarda kullanma yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç dört yarıyıldır. Programın azami süresi altı yarıyıldır.
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(2) Tezli yüksek lisans tez savunmasında, tez çalışması jüri tarafından yetersiz bulunan

öğrenciye jürinin uygun gördüğü durumlarda tez çalışmasını tamamlaması için en fazla üç ay

ek süre verilebilir.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü ve başarı

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam yirmi bir krediden az olmamak

koşuluyla en az yedi adet kredili ders, seminer dersi, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma

ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders, tez çalışması ve tezin jüri önünde savunulması

aşamalarından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim öğretim dönemi 60 AKTS’den

az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez

ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşu-

luyla lisans dersleri alınabilir. Ancak bu derslerden en çok iki tanesi programın ders yüküne

sayılabilir.

(4) EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında veril-

mekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders alınabilir.

Yüksek lisans tez danışmanı

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında, EABD her öğrenci için bir tez da-

nışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Öğrencinin danışmanıyla be-

raber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez da-

nışmanı ve tez konusu ilgili EYK onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, uygulama esaslarında belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri

arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde

Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğ-

retim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-

ci bir tez danışmanı eş danışman olarak ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla atana-

bilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan veya Üniversite kadrosu dışından

en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Tez danışmanı ve eş danışmanın atanması ile ilgili hususlar Senatoda belirlenen uy-

gulama esasları çerçevesinde değerlendirilir, atamaları ilgili EYK onayıyla kesinleşir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önün-

de savunulması aşamalarını içerir.

(2) Öğrencilerin tez çalışmalarını azami süreleri içerisinde başarıyla tamamlamaları ge-

rekir. Azami süre sonunda tez savunmasına girmeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(3) Tezini tamamlayan öğrenci enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazdığı te-

zin bir kopyasını danışmanına teslim eder. Tezin ciltlenmemiş bir kopyası ve tez jürisi öneri

formu EABD tarafından ilgili enstitüye iletilir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım

programı raporunu alarak tezle beraber danışmana ve jüri üyelerine gönderir.
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(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABD önerisi ve EYK onayı ile ata-

nır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya

beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda eş danışmanı jüri üyesi

olamaz. Jürinin beş kişiden oluşması ve eş danışmanın öğretim üyesi olması durumunda eş da-

nışman jüri üyesi olabilir.

(5) Jüri tarafından, ön değerlendirme formunda, tezin savunulabileceğine karar verilirse;

jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi

tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap

bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Karar aşamasında dinleyiciler sınav salonu dışına

alınır.

(6) Tez savunmasının yapılacağı tarih ve yer, ilgili enstitü ve EABD’nin resmi internet

adresinde duyurulur.

(7) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez

hakkında kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EABD tarafından

en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğ-

rencinin programla ilişiği kesilir.

(8) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye jüri tarafından

en fazla üç ay düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savun-

ma sonunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci format yönünden ilgili enstitü tarafından

uygun bulunan yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden

itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır. Öğrencinin talebi, ilgili

EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile teslim süresi en fazla bir ay daha uzatılabilir. Bu ko-

şulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, Üni-

versite ile ilişiği kesilir.

(10) Tez onay formu ilgili enstitü müdürü tarafından imzalandıktan sonra tez sınavı tu-

tanak formu ÖİDB’ye iletilen öğrenci, yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

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

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

disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(12) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin

bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerinde hizmetine sunulmak üzere

YÖK’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen

süre hariç, iki yarıyıldır. Programın azami süresi üç yarıyıldır.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü ve başarı

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak ko-

şuluyla on ders ve dönem projesi dersi dâhil olmak üzere en az 60 AKTS kredisinden oluşur.

Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda

yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız

olarak değerlendirilir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması ko-

şuluyla lisans dersleri alınabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi programın ders yüküne

sayılabilir. Ayrıca EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında

verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(3) Üç yarıyıl sonunda EABD tarafından belirlenen ders yükünü (kredili derslerini ve

proje dersini) başarıyla tamamlayamayan ve/veya genel not ortalaması 2,50’nin altında olan

öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı derslerini en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok

üç yarıyılda başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) 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 tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK

kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında danışman atanması

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında EABD her öğrenci için ders seçi-

minde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak, Senato tarafından kabul edi-

len uygulama esaslarında belirlenen niteliklere sahip, bir öğretim üyesi veya doktora derecesine

sahip bir öğretim elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 36 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

problemleri bilimsel yönden geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni

sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması

sonunda hazırlanacak özgün tezin aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini taşıması gerekir:

a) Yeni bilgi üreterek bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel araştırma yöntemi geliştirme ve uygulama,

c) Bilinen bir yöntemin daha önce gerçekleştirilmemiş bir uygulamasını geliştirme ve

uygulama.

Doktora programında süre

MADDE 37 – (1) Doktora programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, sekiz

yarıyıldır. Programın azami süresi on iki yarıyıldır. Lisans sonrası doktora programının süresi

on yarıyıl olup azami süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programlarında kredili derslerin tamamlanması için azami süre dört yarı-

yıldır.

(3) Lisans sonrası doktora programlarında kredili derslerin ve seminer dersinin tamam-

lanması için azami süre altı yarıyıldır.

(4) Doktora programlarında tez savunmasında tez çalışması jüri tarafından yetersiz bu-

lunan öğrencilere, jürinin uygun gördüğü durumlarda tez çalışmalarının tamamlanması için en

fazla altı ay ek süre verilebilir.
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Doktora programında ders yükü ve başarı

MADDE 38 – (1) Doktora programı; toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla

en az yedi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tezin jüri önünde savunulması aşa-

malarından ve en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Yüksek lisans programında bilimsel araş-

tırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders alınmadıysa doktora prog-

ramında alınır.

(2) Lisans sonrası doktora programı; toplam kırk iki krediden az olmamak koşuluyla

en az on dört ders, bir seminer dersi, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği

konularını içeren en az bir ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tezin jüri önünde

savunulması aşamalarından ve en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez

ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Doktora programında alınan lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında veril-

mekte olan lisansüstü derslerden yüksek lisans dereceli doktora programları için en fazla iki,

lisans sonrası doktora programları için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) Doktora programında dört yarıyıl sonunda, lisans sonrası doktora programında altı

yarıyıl sonunda EABD tarafından belirlenen ders yükünü (kredili derslerini ve seminer dersini)

başarıyla tamamlayamayan ve/veya genel not ortalaması 3,00’ın altında olan öğrenciler

DYS’ye giremez ve kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir.

Doktora tez danışmanı

MADDE 39 – (1) Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABD’nin

önerisi ve ilgili EYK kararıyla atanır.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından

seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite

Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kuru-

mundan öğretim üyesi de danışman olarak seçilebilir.

(3) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamam-

lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-

ci bir tez danışmanı eş danışman olarak ilgili EABD’nin önerisi ve EYK kararıyla atanabilir.

İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan veya Üniversite kadrosu dışından en az

doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(5) Tez danışmanı ve eş danışmanın atanma ve değiştirilme koşulları Senato uygulama

esaslarında belirlenir.

(6) Doktora tezi yönetebilmek için danışman tarafından en az bir yüksek lisans tezinin

yönetilmiş ve başarıyla tamamlanmış olması gerekir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 40 – (1) DYS, öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora

çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) DYS’ye girebilmek için öğrencinin alması gereken tüm kredili ve kredisiz derslerini

başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir.
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(3) Bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(4) DYS yılda iki kez yapılır. DYS’ye girmek için başvuran öğrenciler sınavdan bir ay

önce EABD tarafından ilgili enstitüye bildirilir.

(5) Yüksek lisans dereceli doktora programı öğrencileri en geç beşinci yarıyılın, lisans

sonrası doktora programı öğrencileri ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına

girmek zorundadır.

(6) DYS, EABD tarafından önerilen ve ilgili EYK tarafından onaylanan beş kişilik dok-

tora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları

hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi

Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın

oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı ol-

maması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim ele-

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır.

(7) DYS, öğrencinin ilgili bilim dalındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini be-

lirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur.

(8) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı

olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların formatı, ağırlıkları, başarı kriterleri ve notların he-

saplanması doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve

sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna

salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesinin onayı ile EABD tarafından

yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) DYS jürisi, DYS’yi başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile en

fazla iki ders almasını isteyebilir. İlgili doktora yeterlik komitesi tarafından onaylanan bu ders-

ler, ilgili EABD aracılığıyla ilgili enstitüye iletilir. Öğrenci, belirlenen derslerden başarılı olmak

zorundadır. Bu dersler SD statüsünde alınır ve genel not ortalamasına katılmaz. Bu dersleri

azami sürenin sonunda başarı ile tamamlayamayan öğrenci, tezini jüri önünde savunamaz ve

programla ilişiği kesilir.

(10) DYS’de başarısız olan öğrenci başarısız olduğu yazılı/sözlü aşamalardan bir son-

raki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin programla ilişiği ke-

silir.

(11) DYS’nin herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış

ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 41 – (1) DYS’de başarılı olan öğrenci için ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili

EYK onayı ile öğrencinin doktora tez önerisini onaylamak ve takip eden dönemlerde doktora

tez çalışma sürecini izlemek amacıyla bir ay içinde TİK atanır.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka EABD için-

den ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez da-

nışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı

ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunması ve tez izleme süreci

MADDE 42 – (1) DYS’yi başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı

araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi

önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan

en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt

çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yö-

nünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç gün

içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına

sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen

öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez

önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin program ile ili-

şiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları

arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az

bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların

özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite

tarafından başarılı (B) veya yetersiz (Y) olarak belirlenir. EABD, TİK toplantı tutanağı ile be-

raber TİK ara raporunu üç gün içerisinde ilgili enstitüye gönderir. TİK tarafından üst üste iki

kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(6) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlanması

MADDE 43 – (1) Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde

savunulması aşamalarını içerir.

(2) Öğrencilerin tez çalışmalarını azami süreleri içerisinde başarıyla tamamlamaları ge-

rekir. Azami süre sonunda tez savunmasına girmeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(3) Tezini tamamlayan öğrenci ilgili enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yaz-

dığı tezin bir kopyasını danışmanına teslim eder. Tezin ciltlenmemiş bir kopyası ve tez jürisi

öneri formu EABD tarafından ilgili enstitüye iletilir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-

zılım programı raporunu alarak tezle beraber danışmana ve jüri üyelerine gönderir.

(4) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABD önerisi ve EYK onayı ile atanır.

Jüri üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından ol-

mak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Danışmanın oy hakkı

olmaması durumunda EYK kararı ile jüri altı öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı

beş öğretim üyesinden oluşan doktora tez jürisine ek olarak, oy hakkı olmaksızın jüride yer

alabilir.

(5) Ön değerlendirme sonucunda tezin savunulabileceğine karar verilirse; jüri üyeleri,

tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savun-

masına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap bölümünden

oluşur ve dinleyicilere açıktır. Karar aşamasında dinleyiciler sınav salonu dışına alınır.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 27 Nisan 2017 – Sayı : 30050



(6) Tez savunmasının yapılacağı tarih ve yer, ilgili enstitü ve EABD’nin resmi internet

adresinde duyurulur.

(7) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez

hakkında kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EABD tarafından

en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğ-

rencinin programla ile ilişiği kesilir.

(8) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye jüri tarafından

en fazla altı ay düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savun-

ma sonunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(9) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci format yönünden ilgili enstitü tarafından

uygun bulunan doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden iti-

baren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır. Öğrencinin talebi, ilgili EABD’nin

önerisi ve ilgili EYK onayı ile teslim süresi en fazla bir ay daha uzatılabilir. Bu koşulları yerine

getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-

rından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde programla ilişiği kesilir.

(10) Tez onay formu ilgili enstitü müdürü tarafından imzalandıktan sonra tez sınavı tu-

tanak formu ÖİDB’ye iletilen öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

(11) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-

mayanlara, tezsiz yüksek lisans için gerekli ders kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları ye-

rine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(12) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetleri hizmetine sunulmak üzere YÖK’e

gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Akademik Danışman, Disiplin, Katkı Payı, Öğrenim Ücreti ve Diğer Ücretler,

İzin, Kayıt Sildirme, Diploma ve Belgeler, Tebligat

Akademik danışman

MADDE 44 – (1) EABD’ler, lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye ilk yarıyı-

lından itibaren Üniversite öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim elemanları arasından bir aka-

demik danışman atayabilir. Tez danışmanı atandıktan sonra, tez danışmanı aynı zamanda aka-

demik danışman görevini üstlenir.

(2) Akademik danışmanın işlevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir.

b) Kayıt olunacak dersleri öğrencinin akademik başarı durumuna göre birlikte değer-

lendirdikten sonra yarıyıl kayıt onayı verir.

c) Öğrenciyi Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgi-

lendirir ve yönlendirir.

27 Nisan 2017 – Sayı : 30050                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Disiplin

MADDE 45 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler

MADDE 46 – (1) Katkı payları, öğrenim ücretleri ile diğer ücretler Bakanlar Kurulu

tarafından uygulanan esaslara göre yürütülür.

İzin

MADDE 47 – (1) Öğrenciler, sağlık, askerlik ve tutukluluk hallerinde süresi kadar,

yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle ise ilgili

yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıllık bir süre için izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde

bu süre, izni veren ilgili EYK tarafından uzatılabilir.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte

ilgili EABD’ye en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-çıkarma süresi bitimine kadar başvurur.

EABDB izin talebini öğrencinin danışmanının ve EABD’nin görüşleriyle birlikte ilgili EYK’ya

iletir. Zorunlu haller dışında ders ekleme-çıkarma süresi bittikten sonra yapılacak başvurular

işleme konulmaz.

(3) İlgili EYK kararı ÖİDB’ye iletilir ve ÖİDB tarafından işleme alınarak öğrenciye

ve ilgili akademik ve idari birimlere bilgi verilir.

(4) İzin süresi biten öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını

yaptırabilir.

(5) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe

ile kayıtlar başlamadan önce ilgili EABD’ye başvurmaları gerekir. Başvuru, öğrencinin danış-

manı, EABD ve ilgili EYK kararı ile ÖİDB’ye iletilir. Öğrenci akademik takvimde ilan edilen

tarihlerde kaydını yaptırabilir.

Kayıt sildirme

MADDE 48 – (1) Öğrencinin kaydını sildirme isteğini yazılı olarak beyan etmesi veya

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim ku-

rumundan çıkarma cezası alması durumunda EYK kararı ile kaydı silinir, ödemiş olduğu katkı

payı ve öğrenim giderleri iade edilmez.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği

kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri

için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülük-

leri yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa

yeniden başvuru yapabilirler. Bu başvuru, ilgili EABD tarafından lisansüstü programlara baş-

vuru ve kabul koşulları çerçevesinde değerlendirilir.

Diploma ve belgeler

MADDE 49 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma ve belgeler ile bunların

verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:

a) Tezli yüksek lisans diploması: Tezli yüksek lisans programlarından mezuniyet ko-

şullarını sağlayanlara verilir.
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b) Tezsiz yüksek lisans diploması: Tezsiz yüksek lisans programlarından mezuniyet ko-

şullarını sağlayanlara verilir.

c) Doktora diploması: Doktora veya lisans sonrası doktora programlarından mezuniyet

koşullarını sağlayanlara verilir.

ç) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak

üzere verilen ve diploma yerine geçen bir belgedir.

d) Not çizelgesi: Öğrencilerin enstitüye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her yarı-

yılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını ve AKTS kredi değerlerini, bu ders-

lerden alınan notları, ilgili yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını

gösteren bir belgedir.

e) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.

(2) Diploma ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:

a) Diplomalar Rektör ve ilgili enstitü müdürü,

b) Geçici mezuniyet belgesi, ilgili enstitü müdürü veya enstitü müdür yardımcısı,

c) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi ÖİDB yetkilisi.

(3) Diploma ve belgelerde öğrencinin bağlı bulunduğu enstitü, EABD ve/veya varsa

programı belirtilir.

(4) Diplomaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(5) Diplomaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere, yenisi hazırlanır. Yeni

nüsha üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur.

(6) Mezuniyet tarihinden sonra mezun olan öğrencinin adı ve/veya soyadının değişmesi

durumunda diploma üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

Tebligat

MADDE 50 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan

posta adresine veya talep edilmesi halinde öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta

adresine gönderilerek yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato ve enstitülerin kurul ve yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 52 – (1) 21/3/2013 tarihli ve 28594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzurum

Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÇİĞ SÜTÜN ARZINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/20)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, çiğ sütün yerel perakendeciler tarafından son tü-

keticiye arzına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, çiğ sütün yerel perakendeciler tarafından son tüketiciye

arzına ilişkin hususları kapsar.
(2) Bu Tebliğ, hayvan sağlığı ve hayvan refahı konusundaki mevzuat hükümlerine ay-

kırılık teşkil etmeyecek şekilde uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 85 inci maddesine daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,

Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinde, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde ve 27/12/2011 tarihli ve
28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yö-
netmeliğinin 4 üncü maddesindeki tanımlara ilave olarak bu maddenin ikinci fıkrasında yer
alan tanımlar da geçerlidir.

(2) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Çiğ süt: Çiftlik hayvanlarının meme bezlerinden salgılanan, 40 ºC’nin üzerinde ısı-

tılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi bir işlem görmemiş sütü,
c) Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası: Süt üreten sığır işletmelerinin,

3/4/2009 tarihli ve 27189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bruselloz ile Mücadele Yönet-
meliğine göre brusellozdan ari veya resmi olarak ari ve 2/4/2009 tarihli ve 27188 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sığır Bovine Tüberkülozu Yönetmeliğine göre tüberkülozdan ari oldu-
ğunu gösteren belgeyi,

ç) Hayvancılık işletme numarası: Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından hayvancılık
yapan işletmelere verilen, iki haneli ülke kodu ve iki haneli il trafik kodunun ardından gelen
işletmeye özgü 10 rakamlı bir sayı ile birlikte toplam 14 haneden oluşan numarayı,

d) Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası: Süt üre-
ten koyun keçi işletmelerinin, 3/4/2009 tarihli ve 27189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliğine göre brusellozdan ari veya resmi olarak ari olduğunu
gösteren belgeyi,

e) Süt üreten hayvancılık işletmecisi: Gıda olarak piyasaya arz için süt üretmek ama-
cıyla, hayvancılık işletme numarası bulunan tesis sahibi gerçek veya tüzel kişileri,
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f) Yerel perakendeci: Süt üreten hayvancılık işletmesi merkez kabul edilerek hazır ambalajlı

çiğ süt için 500 kilometrelik yarıçap içerisinde, hazır ambalajlı olmayan çiğ süt için 200 kilomet-

relik yarıçap içerisinde yer alan ve son tüketiciye sabit bir yerde konumlandırılmış otomatik

satış makineleri veya bakkal, market ve benzeri yerlerde çiğ süt satan perakendeciyi,

g) Yetkili merci: Bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde Bakanlık İl

Müdürlüğünü, İl Müdürlüğünce yetki verilmesi halinde Bakanlık İlçe Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler ve İzin Usul ve Esasları

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sadece yetkili merciden izin almış süt üreten

hayvancılık işletmesinde üretilen çiğ sütün arzına izin verilir.

(2) Son tüketiciye arz edilecek olan inek veya manda çiğ sütleri Hastalıktan Ari İşlet-

meler İçin Sağlık Sertifikasına sahip Brusellozdan ve Sığır Tüberkülozundan ari süt sığırı iş-

letmelerinden, koyun veya keçi çiğ sütleri, Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmeler

İçin Sağlık Sertifikasına sahip Brusellozdan ari süt koyun keçi işletmelerinden elde edilir.

(3) Çiğ süt, sağımdan hemen sonra 4 °C’nin altındaki sıcaklıklara soğutulur ve nakil

sırasındaki sıcaklığı 4 °C’yi geçemez.

(4) Bu Tebliğ kapsamında son tüketiciye arz edilecek çiğ süt işlenemez, dondurulamaz,

herhangi bir bileşeni ayrılamaz, bir bileşen eklenemez, separatörden geçirilemez, farklı hayvan

türlerine ait sütler karıştırılamaz veya çiğ sütte değişikliğe neden olabilecek herhangi bir işleme

tabi tutulamaz.

(5) Çiğ sütü arz etmek isteyen süt üreten hayvancılık işletmecisi, 6 ncı maddeye göre

yetkili merciden izin belgesi almak zorundadır.

(6) Bu Tebliğ kapsamında çiğ sütün son tüketiciye arzı, sağımdan itibaren 24 saat içe-

risinde gerçekleştirilir. Farklı sağım zamanları olan çiğ sütlerin arzı sırasında ilk sağım zamanı

esas alınır.

(7) Çiğ sütün son tüketim süresi, ilk sağım saatinden itibaren 48 saati geçemez.

(8) Bu Tebliğ kapsamında çiğ süt satışı için kullanılan ambalajlar, 29/12/2011 tarihli

ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile

Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olur.

(9) Yerel perakendeci; süt üreten hayvancılık işletmecisinden bu Tebliğ kapsamında te-

darik ettiği çiğ sütü, başka bir gıda işletmesine arz edemez.

(10) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmeleri süt üreten hayvancılık iş-

letmesinden almış oldukları çiğ sütü yerel perakendeciye gönderebilirler. Bu faaliyette bulunan

gıda işletmeleri, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşlet-

melerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında yetkili merciden kayıt bel-

gesi almak zorundadır.

(11) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onay

belgesi almış işleme tesisleri, almış olduğu çiğ sütü yerel perakendecilere arz edebilir.

İzin usul ve esasları

MADDE 6 – (1) Çiğ sütü arz etmek isteyen süt üreten hayvancılık işletmecisi, yetkili

mercie Ek-1’de yer alan bilgi ve belgeler ile Ek-2 ile başvuruda bulunur.
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(2) Yetkili merci başvuruyu, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde inceler.

Beyannamedeki bilgilerin eksik veya yanlış olması durumunda yetkili merci tarafından eksiklikler

resmi yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Eksikliklerin bir ay içerisinde tamamlanmaması ha-

linde başvuru dosyası sahibine iade edilir.

(3) Başvurunun uygun bulunması halinde süt üreten hayvancılık işletmesine on beş iş

günü içerisinde kontrol görevlileri tarafından Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile Hayvansal Gıdalar

İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 53 üncü, 54 üncü, 55 inci ve 56 ncı maddelerinde

yer alan sağlık gereklilikleri, hijyen gereklilikleri ile çiğ süt için belirlenmiş kriterleri ve bu

Tebliğde yer alan hijyen gerekliliklerine uygunluğu açısından işletme yerinde resmi kontrole

tabi tutulur. İşletmenin uygun bulunması halinde süt üreten hayvancılık işletmesine Ek-3’te

yer alan izin belgesi verilir. İzin belgesi üzerinde yer alan izin numarası, hayvancılık işletme

numarasıdır. Bu izin belgesine sahip olan birincil üretimden sorumlu gıda işletmecilerine, Gıda

İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi uygulanır.

(4) Süt üreten hayvancılık işletmecisi, bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetini durdurması

durumunda, bu durumunu üç ay içerisinde yetkili mercie bildirmek zorundadır. Süt üreten hay-

vancılık işletmecisi faaliyetini yeniden yürütmek istemesi durumunda yetkili mercie bildirimde

bulunur.

(5) Yetkili merci, çiğ sütü arz etmek için Bakanlıktan izin almış süt üreten hayvancılık

işletmecilerinin listesini oluşturur ve bu listeleri güncel tutar.

(6) Çiğ sütü arz etmek için; bağımsız olarak sabit bir yere konumlandırılmış otomatik

satış makinesi sahibi, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğine göre

Bakanlığa kayıt yaptırmak zorundadır. Her bir makine için ayrı işletme kayıt belgesi düzenlenir.

Sabit bir yere konumlandırılmış otomatik satış makineleri için Gıda İşletmelerinin Kayıt ve

Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğinin 12 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.

(7) Kayıtlı yerel perakendeciye ait otomatik satış makineleri için ayrıca kayıt belgesi

düzenlenmez.

(8) Bu Tebliğ kapsamında yerel perakendeciler vasıtasıyla son tüketiciye arz edilecek

çiğ sütü satmak isteyen süt üreten hayvancılık işletmesi dışındaki gıda işletmeleri il/ilçe mü-

dürlüğüne Ek-4’te yer alan dilekçe ile müracaat eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluklar ve Çiğ Süt İçin Gereklilikler

Sorumluluklar

MADDE 7 – (1) Çiğ sütü arz etmek isteyen süt üreten hayvancılık işletmecisi, bu Teb-

liğde belirtilen hijyen gerekliliklerine ilave olarak Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile Hayvansal Gı-

dalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 53 üncü, 54 üncü, 55 inci ve 56 ncı maddele-

rinde yer alan hükümlere uymak zorundadır.

(2) Yerel perakendeci, bu Tebliğde belirtilen hijyen gerekliliklerine ilave olarak Gıda

Hijyeni Yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadır.

Çiğ süt için gereklilikler

MADDE 8 – (1) Çiğ süt aşağıdaki kriterlere uygun olur:

a) Kendine özgü renk, tat ve kokuda olur.

b) Süt bileşeni dışında herhangi bir madde içermez.

c) Çiğ sütün bileşimi Ek-5’te yer alan tabloya uygun olur.
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ç) Süt üreten hayvancılık ve gıda işletmecilerinin uyacağı kriterler (Ek-6)’da gösteril-

miştir.

d) Çiğ süt, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği hükümlerine uygun olur.

e) Çiğ süt, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canlı Hay-

vanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alı-

nacak Önlemlere Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olur.

(2) Süt üreten hayvancılık işletmecisi ürettiği çiğ sütün analizlerini yapmak/yaptırmak

zorundadır. Çiftlikte üretilen sütün bir bölümü bir süt işleme tesisine arz edildiğinde, süt işleme

tesisi tarafından gerçekleştirilen analizlere ait sonuçlar kullanılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çiğ Sütün Yerel Perakendeciye Arzı, Otomatik Satış Makinelerinin Özellikleri

Çiğ sütün yerel perakendeciye arzı

MADDE 9 – (1) Süt üreten hayvancılık işletmesinde çiğ sütün ambalajlandığı, yerel

perakendeciye arz edildiği yer; hayvanların barındığı yerlerden ayrı bir bölümde gerçekleşti-

rilir.

(2) Hazır ambalajlı çiğ süt için en az 1 litrelik ve tek kullanımlık ambalajlar kullanılır.

(3) Yerel perakendecide çiğ süt son tüketiciye; sadece otomatik satış makinesi aracılığıyla

tek kullanımlık ambalaj veya tüketici tarafından sağlanan kap içerisinde veya hazır ambalajlı

olarak arz edilir. Otomatik satış makinesi 10 uncu maddede yer alan gereklilikleri karşılar.

(4) Satış sırasında çiğ süt, 0°C ila 4°C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edilir.

Otomatik satış makinelerinin özellikleri

MADDE 10 – (1) Çiğ sütün arzı için kullanılan otomatik satış makineleri aşağıdaki

gereklilikleri karşılar:

a) Elektrik ve sıcak/soğuk su tedarikine sahip olan alanlara yerleştirilir.

b) Makine, yükleme konteynerinin ve süt kanallarının temizlik ve dezenfeksiyonu için

otomatik bir sisteme sahip olur. Boşaltma ve dolum zaman aralığının çok kısa olduğu her seri

dolumdan sonra ve tüm hallerde günde en az bir defa uygun bir şekilde temizlenir ve dezenfekte

edilir.

c) Makine, günlük olarak doldurulur. Gün içinde yeni dolum yapılmadan önce, önceki

dolumdan kalan çiğ süt boşaltılır.

ç) Makinenin çiğ süt ile temasta bulunan tüm yüzeyleri, gıda ile temasa uygun madde

ve malzemeden üretilir.

d) Çiğ süt ile doğrudan temas eden yüzeyler kolay temizlenebilir, düzgün, yıkanabilir,

korozyona dayanıklı ve toksik olmayan maddelerden yapılır.

e) Makine, çiğ sütün 0°C ila 4°C arasındaki sıcaklıklarda muhafazasını sağlar.

f) Montaj ekipmanı dahil depolama konteyneri, sütte bulaşmayı engelleyecek şekilde

yapılır ve temizlik ve dezenfeksiyonu için kolay sökülüp takılabilir olur.

g) Sıcaklık derecesinin 4 °C’nin üzerine çıkması durumunda, makine alarmlı bir ka-

patma düzeneğine sahip olur.

ğ) Otomatik satış makinelerinde sıcaklık sensörü olur ve dışarıda göstergesi bulunur.

Ayrıca belirli sürelerde kalibrasyonu yapılır. Makinelerdeki sıcaklığı otomatik olarak kayıt

eden bir düzenek bulunur.
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Ambalajlama ve etiketleme

MADDE 11 – (1) Çiğ sütün son tüketiciye arzı sırasında aşağıdaki bilgiler tüketiciye

sunulur:

a) Ürünün adı (çiğ inek sütü ve benzeri).

b) Üretici/işleme tesisi adı soyadı veya ticari unvanı, adresi ve hayvancılık işletme numarası.

c) Sağım tarihi.

ç) Çiğ sütün son tüketim tarihi.

d) En az 1 cm olacak şekilde “ÇİĞ SÜT”, “24 SAAT İÇİNDE KULLANILMALIDIR”

ve “KULLANMADAN ÖNCE KAYNATINIZ” ifadeleri.

e) “0°C ila 4°C’de BUZDOLABINDA MUHAFAZA EDİNİZ” bilgisi.

f) Çiğ sütün arzı için izin belgesi tarihi (Ek-3).

(2) Yerel perakendecide çiğ sütün son tüketiciye arzı sırasında birinci fıkrada belirtilen

bilgilere ilave olarak perakende kayıt numarası bulunur.

(3) Bağımsız olarak sabit bir yerde konumlandırılmış otomatik satış makineleri için bi-

rinci fıkrada belirtilen bilgilere ilave olarak işletme kayıt numarası bulunur.

(4) Hazır ambalajlı çiğ sütün etiketinde birinci fıkrada belirtilen bilgilere ilave olarak

net miktar bilgisi ve işletme onay numarası bulunur.

(5) Hazır ambalajlı çiğ süt hariç, bu Tebliğ kapsamında son tüketiciye satılan çiğ sütler

için bu maddede yer alan bilgiler tüketicinin kolaylıkla görebileceği bir şekilde bulunur, talep

edilmesi halinde bu bilgiler yazılı olarak son tüketiciye verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıtların tutulması

MADDE 12 – (1) Süt üreten hayvancılık işletmecisi, Gıda Hijyeni Yönetmeliğinin 9 uncu

maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen kayıtlara ilave olarak aşağıdaki kayıtları tutar:

a) Günlük olarak bu Tebliğ kapsamında sattığı çiğ süt miktarı.

b) Çiğ sütü sattığı gıda işletmelerinin kayıt numaraları ile her bir gıda işletmesine sattığı

günlük çiğ süt miktarı.

c) Bu Tebliğ kapsamında arz edilen çiğ süt satışı ile ilgili her türlü satış belgesi.

(2) Gıda işletmecisi sütü tedarik ettiği ve/veya arz ettiği gıda işletmesi ile ilgili bilgileri

ve çiğ süt miktarına ilişkin kayıtları günlük olarak tutar.

(3) Kayıt ve belgeler, gıda işletmecileri tarafından ait oldukları takvim yılının sonundan

itibaren en az on iki aylık bir süre muhafaza edilir.

İdari yaptırım

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili

maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler bu Tebliğ

hükümlerine 31/12/2017 tarihine kadar uyum sağlamak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No: 2015/34 

5411 sayılı Bankacılık Kanununa Muhalefet suçundan, Dursun ve Dilber oğlu 13.05.1973 

Bingöl doğumlu, Cilt No: 80, Aile Sıra No: 1, Sıra No: 55'de nüfusa kayıtlı olan (TC. NO: 

35797019348) sanık ZĠYATTĠN ALGÜNERHAN hakkında yukarıda belirtilen suçtan dolayı 

Ġstanbul C. BaĢsavcılığı Kaçakçılık Bürosu'nun 14.01.2011 tarih ve 2011/2491 soruĢturma, 

2011/397 esas sayılı iddianamesi ile mahkememize kamu davası açılarak 2012/65 sırasına 

kaydının yapıldığı, 

Yapılan yargılama sonucunda sanık Ziyattin Algünerhan'ın yakalama emrinin devamı ile 

tefrikine karar verildiği ve yine mahkememizin 2015/34 esasına kaydının yapıldığı anlaĢılmıĢtır. 

Mahkememizde yapılan yargılama baĢladıktan sonra 27/11/2012 tarihli 2. celsenin 1 nolu 

ara kararı gereğince CMK 98. maddesi uyarınca sanık hakkında yakalama emri çıkartıldığı ve bu 

zamana kadar sanığın yakalama emrinin infazının gerçekleĢmediği, sanığın Mahkememiz 

duruĢmalarına gelmeyerek kovuĢturmanın sonuçsuz kalması için saklandığı, nerede olduğunun 

bilinmediği anlaĢıldığından, Sanık hakkında CMK 247/2-a-b maddeleri gereğince kaçak 

iĢlemlerinin yapılmasına ve ilanen tebliğine karar verilmiĢ olup,  

Mahkememizce çıkartılan ilanın Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip, 15 gün içinde 

sanığın Mahkememize müracaat etmemesi halinde CMK 247/1 maddesi gereğince KAÇAK 

SAYILACAĞINA,  

CMK 248 maddesi gereğince Türkiye'de bulunan tüm mallarına hak ve alacaklarına 

orantılı olarak EL KONULABĠLECEĞĠ,  

Ġlanen tebliğ olunur. 3191 

—— •• —— 
İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2016/379 

Kullanmak için uyuĢturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 

Mahkememizin 27/12/2016 tarih 2016/379 Esas 2016/643 Karar sayılı ilamı ile ġükrü ve Tülay 

oğlu, 13/06/1989 Bakırköy doğumlu, Sivas, Ġmranlı, Kapıkaya Nüf. kayıtlı sanık YILMAZ 

ERDOĞAN hakkında TCK'nın 191/1, 62 maddesi gereğince 10 ay hapis cezası ile 

cezalandırılmasına, sanığa verilen hapis cezasının CMK 231/5 maddesi uyarınca hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süre ile denetim süresine 

tabi tutulmasına, CMK 231/10 maddesi uyarınca açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan 

kaldırılarak, davanın düĢmesine, CMK 231/11 maddesi uyarınca, açıklanması geri bırakılan 

hükmün açıklanmasına karar verildiği, ancak Gerekçeli Kararın sanığın "Zümrütevler Mah. 

Candan Sok. No: 196 Ġç Kapı No: 3 Maltepe, Ġstanbul" adresi olan MERNĠS adresine tebliğe 

çıkartıldığı, gösterilen adresteki binanın yıkılmıĢ olması sebebiyle tebliğ ve MERNĠS iĢleminin 

yapılamayarak tebligatın Mahkememize iade edildiği ve MERNĠS sisteminde kayıtlı baĢka bir 

adresinde bulunmadığı anlaĢılmıĢtır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline, 

Ġlan olur.  3192 
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Ödemiş 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

ESAS NO : 2016/141 

KARAR NO : 2016/252 

Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan sanık Ali Rıza ve Cemile oğlu, 

06/05/1983 Erzurum doğumlu, Ġzmir Menemen Ulukent Mah. nüfusuna kayıtlı Balatçık mah. 

8795/4 sokak No: 6/6 Çigli/Ġzmir adresinde oturur Eren ALAGÖZ hakkındaki mahkememizin 

26/05/2016 tarih, 2016/141 Esas. 2016/252 sayılı kararı ile 

Sanık hakkında verilen mahkememizin 05/06/2008 tarih ve 2007/43 Esas 2008/434 karar 

sayılı mahkumiyet kararının hükümlü Eren ALAGÖZ yönünden ĠPTALĠNE, 

Hükümlü Eren ALAGÖZ hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 

açılan kamu davasında yüklenen suçun hükümlü tarafından iĢlendiğinin sabit olmaması nedeniyle 

CMK nın 223/2-e maddesi gereğince BERAATĠNE, 

Hükümlü Eren ALAGÖZ hakkındaki mahkumiyet hükmünün iptaline iliĢkin kararın 

kesinleĢmesine müteakiben CMK 322/4 maddesi gereğince Resmi Gazete‘de ilanı için müzekkere 

yazılmasına, 

Olay tarihinde diğer hükümlü Hülya UÇAKDAĞ'ın yanında aynı suçu iĢlediği iddia 

edilen Emrah UÇAKDAĞ isimli kiĢi hakkında karar kesinleĢtiğinde suç duyurusunda 

bulunulmasına karar verildiği, 

Ġlanen duyurulur. 3813/1-1 

—— • —— 
Hatay 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/222 

Karar No : 2016/625 

Sanık : MAMOUN HAMOUDĠ- Ġsmail oğlu, 25/04/1980 Laskiye Doğumlu, 

Suç : Göçmen Kaçakçılığı 

Suç yeri : Hatay/Merkez 

Suç tarihi : 10/03/2016 

Karar Tarihi : 22/11/2016 

Kanun maddesi : TCK.nun 79/1.son, 62, 52/2, 53/1, 

Verilen ceza : 2 Yıl 6 ay hapis, 80 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

Resmi Gazete‘de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, 

tebliğinden itibaren 7 gün içinde, mahkememize veya bulunduğu yerdeki Asliye Ceza 

Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması ve iĢ bu beyanın 

tutanağa geçirilip, hakime onaylattırılması suretiyle, 20/07/2016 tarihinde faaliyete geçen 

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde Ġstinaf kanun yoluna baĢvurulabileceğine, yasal 

süresi içerisinde istinaf yoluna baĢvurulmaması halinde hükmün kesinleĢeceği hususları ilanen 

tebliğ olunur. 3114 

—— •• —— 
Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Mahkememizin 2015/19 Tereke sayılı dosyasında Hatay ili, Ġskenderun Ġlçesi, Güzelçay 

Mah/Köy, Cilt: 6, Hane: 72'da nüfusa kayıtlı ReĢit ve Nezhe'den olma, 27/11/1942 doğumlu, 

47854106038 TC Kimlik Numaralı MEHMET TURUNÇ'un 06/02/2015 tarihinde vefat ettiği, 

Ġcra Ġflas Kanununun 217. maddesi gereğince iflasın tatiline karar verildiği ve alacaklılar 

tarafından 30 gün içerisinde iflasa iliĢkin muamelelerin takibine devam edilmesi istenilerek 

masrafın peĢin verilmediği takdirde iflasın kapatılacağı hususu ilan olunur. 3159 

————— 

Mahkememizin 2015/1 Tereke sayılı dosyasında Mersin ili Toroslar Ġlçesi Tozkoparan 

Cilt: 25 Hane: 133'de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine'den olma 04/08/1952 doğumlu 

37693473866 TC Kimlik Numaralı ALĠ GÖKSU‘nun 18/08/2014 tarihinde vefat ettiği, Ġcra Ġflas 

Kanununun 217. maddesi gereğince iflasın tatiline karar verildiği ve alacaklılar tarafından 30 gün 

içerisinde iflasa iliĢkin muamelelerin takibine devam edilmesi istenilerek masrafın peĢin 

verilmediği takdirde iflasın kapatılacağı hususu ilan olunur. 3160 
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Yargıtay 23. Hukuk Dairesinden: 

ESAS NO: 2015-9394 

Davacılar Engin Köseten ve diğerleri tarafından davalı Ġbrahim Polat ve diğerleri aleyhine 

açılan kat karĢılığı inĢaat sözleĢmesinin feshi, tapu iptali, tescil davasında; Ġstanbul 4. Asliye 

Hukuk Mahkemesi'nin 04.06.2014 tarih ve 2000/589 Esas, 2014/179 Karar sayılı hüküm 

davacılar Engin Köseten ve diğerleri vekili tarafından duruĢmalı olarak temyiz edilmiĢtir. 

Davalılardan Ġnan Birteksöz, Volkan Çakır, Vahdet Çakır ile Esma Pekcan'a duruĢma gününün 

ilanen tebliğine karar verilmiĢ olmakla; 

12 Eylül 2017 Salı günü saat 10:20'de duruĢmaya gelmedikleri takdirde duruĢmanın 

yokluklarında yapılacağına dair iĢbu ilan duruĢma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere 

davalılardan Ġnan Birteksöz, Volkan Çakır, Vahdet Çakır ile Esma Pekcan'a ilan olunur. 

 3736/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MAKĠNELĠ RAY ALIN KAYNAĞI VE ĠZOLE TEġKĠLĠ YAPTIRILMASI ĠÇĠN  

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/195385 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 221 70 00 - 4108 0 346 223 76 77 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 1100 adet Makineli Ray Alın Kaynağı ve 132 adet 

yerinde Ġzole teĢkili yaptırılması hizmet satın alınması 

iĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Komisyon 

ġefliğine (GiriĢ kat, 12 nolu oda) 23/05/2017 günü saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. Ġhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 

nolu oda) 

5 - Ġhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Ġhale 

Komisyonu ġefliğinde (GiriĢ kat, 12 nolu oda) görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; Ġhale doküman bedeli TeĢekkülümüz veznesine 100,00 TL. 

(KDV Dahil) yatırmak Ģartıyla Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Komisyonu ġefliğinden (GiriĢ kat, 12 

nolu oda) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 3759/1-1 
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AFYON VE ERZĠNCAN MĠNERALLĠ SU ĠġLETMELERĠ MÜDÜRLÜKLERĠ‘NĠN 

ĠHTĠYACI OLAN 2 KALEM TAHTA PALET ALIM/KĠRALAMA 

VE 1 KALEM TAHTA PALET SATIġI YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyon ve Erzincan Mineralli Su ĠĢletmeleri Müdürlükleri‘nin ihtiyacı 

olan 40.000 adet 80*120 ve 160.000 adet 100*120 2. El Tahta Palet alımı/kiralaması ve en az 

100.000 adet 100*120 palet satıĢı yapılacaktır.  

2 - Firmalar en az 112.500,00 TL tutarlı geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ġstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden veya ‗‘ Fatih mah. Kızılay sok. 

No: 8 Gazlıgöl-Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR‘‘ adresindeki Afyon Fabrika Müdürlüğümüzden 

125,00 TL + KDV karĢılığında temin edilebilir.   

Ġdari ve teknik Ģartnamelere  www.kizilay.org.tr  adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 24 MAYIS 2017 saat 11:00‘a kadar Fatih Mah. Kızılay 

Sok. No: 8 Gazlıgöl-Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli 

Su ĠĢletmeleri Afyonkarahisar Fabrika Müdürlüğü evrak birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 24 MAYIS 2017 günü saat 14:00‘da Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8 

Gazlıgöl-Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 3819/1-1 

—— • —— 
ZĠRAĠ MÜCADELE ĠLACI SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı ĠĢletmelerimiz ihtiyacı olan 2 (Ġki) kalem zirai mücadele 

ilacı satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili ġartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı‘ndan 200,00 TL 

karĢılığında temin edilebilir. 

Ġhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 10.05.2017 ÇarĢamba günü saat 14:30‘a 

kadar TĠGEM Genel Evrak Servisi‘ne teslim edilmiĢ olması gerekmektedir. 

Ġhale aynı gün ve saatte TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‘nde 

yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TĠGEM Alım Satım ve Ġhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0.312) 417 78 39 3814/1-1 

—— • —— 
KULE DĠFÜZÖR GÖVDE SACLARI DEMONTAJ VE 

MONTAJI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

Fabrikamızda Kule Difüzör Gövde Sacları Demontaj ve Montajı iĢi, Türkiye ġeker 

Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Anahtar 

Teslimi Götürü Bedel Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/204384 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESĠR 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 266 865 19 40   Faks: 0 266 865 26 04 - 05 
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2 - Ġhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızda Kule Difüzör Gövde Sacları Demontaj ve 

Montajı iĢi teknik Ģartlara uygun Ģekilde ―ANAHTAR 
TESLĠMĠ OLARAK YAPILMASI‖ iĢin konusunu teĢkil 
etmektedir. 

b) Yapılacağı yer : Susurluk ġeker Fabrikası  
c) ĠĢin süresi : Yer teslimini müteakip 50 takvim gününde tamamlanacaktır. 
3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : Susurluk ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 09.05.2017 Salı saat 14.30 
4 - Ġhale dokümanı Susurluk ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 

Susurluk/BALIKESĠR) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karĢılığında 
aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 
Fabrikaları A.ġ. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 3820/1-1 

—— • —— 
YATIRIMCILARA DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
Bilindiği üzere Ġdare tarafından Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. ye ait TaĢucu Limanı 

ve Liman Geri Sahası‘nın bir bütün halinde 36 yıl süreyle ―ĠĢletme Hakkının Verilmesi‖ 
yöntemiyle özelleĢtirilmesini teminen 07.04.2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye 
çıkılmıĢ ve ihale için son teklif verme tarihi 21.07.2017 olarak belirlenmiĢtir. 

Ġhalenin konusu ―Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri Anonim ġirketi‘ne ait Mersin ili, Silifke 
ilçesi, TaĢucu Mahallesi‘nde bulunan TaĢucu Limanı‘nın (Liman Alanı ve Lojistik Tesis Alanı) 
36 yıl süreyle ‗ĠĢletme Hakkının Verilmesi‘ ve geri sahasının (Sanayi Tesis Alanı) ‗SatıĢ‘ 
yöntemiyle bir bütün halinde özelleĢtirilmesi‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.   
 T.C. BAġBAKANLIK 
 ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı 
 Ziya Gökalp Cad. No: 80 KurtuluĢ / ANKARA / TÜRKĠYE 
 Tel: 312/585 80 80,  Faks: 312/585 83 07 
 www.oib.gov.tr 3826/1-1 

—— • —— 
SUPPLY FOR GAZĠANTEP REGIONAL DESIGN AND MODELLING  

CENTRE (GETAM) RELAUNCH FOR LOT 4 
EUROPEAID/138921/ID/SUP/TR 

Ministry of Science, Industry and Technology, DG for European Union and Foreign 
Affairs, Directorate of European Union Financial Programmes (MoSIT/DoEUFP) intends to 
award a supply contract for Electronic design devices and machinery in Gaziantep with financial 
assistance from the Multi-annual operational programme ―Regional Competitiveness‖ for 
Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional 
Development Component in Turkey. The tender dossier is available from TOBB Ġkiz Kuleleri C-
Blok Kat: 23 (EskiĢehir Yolu 9. Km) 06530 Çankaya/Ankara, Turkey published on the 
EuropeAid and MoSIT/DoEUFP websites:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and 
www.ipa.sanayi.gov.tr. 

The deadline for submission of tenders is 12:00 (noon) on 29.05.2017. Possible additional 
information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid and MoSIT/DoEUFP 
websites:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and 
www.ipa.sanayi.gov.tr. 3836/1-1 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 

 

SĠLVAN ĠÇME SUYU TEMĠNĠ PROJESĠ ĠÇĠN EKĠPMAN ALIM ĠHALESĠ 

EUROPEAID/138929/ID/SUP/TR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığından: 

AB Yatırımları Dairesi BaĢkanlığı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Türkiye‘nin Katılım 

Öncesi Mali Yardım Aracı‘nın Bölgesel Kalkınma BileĢeni içinde yer alan ―Çevre‖ çok yıllı 

operasyonel programından sağlanan mali yardım ile Silvan/Diyarbakır -Türkiye ‗de Silvan Ġçme 

Suyu Temini Projesi için Ekipman Alım Ġhalesini sözleĢmeye bağlamayı planlamaktadır. Ġhale 

dosyası Europeaid web sitesinde  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve/ 

veya http://www.ipa.gov.tr web adresinde yayımlanmıĢtır. 

Tekliflerin sunulması için son tarih 29/05/2017 saat 12:00‘dir. (Türkiye saati ile). Ġlave 

bilgi ve açıklama/sorular Europeaid web sitesinde; 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve/ 

veya www.ipa.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır. 3834/1/1-1 

————— 

SUPPLY OF EQUIPMENT FOR SĠLVAN DRINKING WATER SUPPLY PROJECT 

EUROPEAID/138929/ID/SUP/TR 

Ministry of Environment and Urbanization Department of EU Investments 

The Department of EU Investments, Ministry of Environment and Urbanization, intends 

to award a supply contract for Silvan Drinking Water Supply Project in Silvan/Diyarbakır - 

Turkey with financial assistance from the Multi-annual Operational Programme ‗Environment‘ 

for Community Assistance from the Instrument for Pre-accession Assistance under the ‗Regional 

Development‘ Component in Turkey programme of the European Union. The tender dossier is 

published on the EuropeAid website:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 

and/or http://www.ipa.gov.tr.  

The deadline for submission of tender is 12:00 hrs (Local Time- Turkey) on 29.05.2017 

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid 

website:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and 

http://www.ipa.gov.tr. 3834/2/1-1 
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POLĠPROPĠLEN DĠKĠġ ĠPLĠĞĠ ALIM ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE  

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/196626 

1 - Ġdarenin 

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

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

c) Telefon ve faks numarası : 0312-458 55 00    Faks: 0312-458 58 00-458 58 01 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 17.400 kg. Polipropilen DikiĢ Ġpliği  

b) Teslim Yeri : Muhtelif ġeker Fabrikalarına teslim edilecektir. 

c) Teslim Tarihi : Polipropilen DikiĢ Ġpliği, en geç 15 Temmuz 2017 

tarihine kadar teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

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

MithatpaĢa Cad. No: 14    06100 - YeniĢehir/ANKARA 

b) Tarih ve saati : 12.05.2017 Cuma günü, saat 11:00 

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

5 - Ġhale dokümanları, MithatpaĢa Caddesi No: 14   (06100) YeniĢehir/ANKARA 

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

dökümanlar (KDV Dahil) TL/Tk. 100,00 (Yüz Türk Lirası), karĢılığında aynı adresten temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 12.05.2017 Cuma günü, saat 11:00‘e kadar MithatpaĢa Caddesi No. 14 

(06100) YeniĢehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 3785/1-1 
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ÇAYIR OTU SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı‘na ait THK Ġnönü Havacılık Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü‘nde (Ġnönü/ESKĠġEHĠR) bulunan tahmini 750 dönüm arazi üzerinde yer alan çayır 

otlarının biçilmesi, bitirilmesi ve ot balyalarının havaalanından çıkarılması suretiyle satıĢı iĢi 

17 Mayıs 2017 ÇarĢamba günü saat: 14.00‘da teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

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

saatine kadar THK Ġnönü ġube BaĢkanlığı‘na (ÇarĢı Mah. Atatürk Cad. No: 89 Belediye ĠĢ 

Merkezi Ġnönü/ESKĠġEHĠR) vereceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi ücretsiz olarak Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 

(Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden, THK Ġnönü 

ġube BaĢkanlığı‘ndan (ÇarĢı Mah. Atatürk Cad. No: 89 Belediye ĠĢ Merkezi Ġnönü/ESKĠġEHĠR) 

veya THK Ġnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünden (Ġnönü/ESKĠġEHĠR) temin 

edebilirler. 

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

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

 THK Ġnönü ġube BaĢkanlığı (0 222) 591 24 79 

 THK Ġnönü Hv. Eğt. Mrk. Md.lüğü (0 222) 591 21 12 

 3824/1-1 

————— 

MUHTELĠF HURDA MALZEMELER SATILACAKTIR 

1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı‘na ait THK Ġnönü Havacılık Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü‘nde (Ġnönü/ESKĠġEHĠR) bulunan 154 kalem muhtelif miktardaki hurda malzemelerin 

bulunduğu yerde görülerek satıĢı 17 Mayıs 2017 ÇarĢamba günü saat: 11.00‘da teklif alma 

usulüyle ihale edilecektir. 

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

saatine kadar THK Ġnönü ġube BaĢkanlığı‘na (ÇarĢı Mah. Atatürk Cad. No: 89 Belediye ĠĢ 

Merkezi Ġnönü/ESKĠġEHĠR) vereceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi ücretsiz olarak Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 

(Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden, THK Ġnönü 

ġube BaĢkanlığı‘ndan (ÇarĢı Mah. Atatürk Cad. No: 89 Belediye ĠĢ Merkezi Ġnönü/ESKĠġEHĠR) 

veya THK Ġnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünden (Ġnönü/ESKĠġEHĠR) temin 

edebilirler. 

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

Bilgi Tel: THK Genel BaĢkanlığı (0 312) 303 73 78-79-80 

 THK Ġnönü ġube BaĢkanlığı (0 222) 591 24 79 

 THK Ġnönü Hv. Eğt. Mrk. Md.lüğü (0 222) 591 21 12 

 3825/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Antalya PTT Başmüdürlüğünden: 

1 - Posta ve Telgraf TeĢkilatı A.ġ. Antalya PTT BaĢmüdürlüğünün mülkiyetinde Antalya 

Ġli, Manavgat Ġlçesi, TaĢağıl Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde bulunan, tapuda; 026-A-10-C-1 pafta, 

601 ada, 03 parsel No.lu 314,70 m2 arsa ve üzerinde betonarme karkas olan (Santral tarafı 3 katlı 

ve Lojman tarafı 4 katlı) TaĢağıl PTT Hizmet, Santral ve Lojman Binası taĢınmaz mal kapalı zarf, 

artırma usulü ile satıĢa çıkarılmıĢtır. 

2 - Ġhalenin yapılacağı yer: Antalya PTT BaĢmüdürlüğü-7. Kat Toplantı Salonu Deniz 

Mah. Güllük Cad. No: 5 C Blok 07102 MuratpaĢa / ANTALYA adresinde olup, Telefon    

No: 0 242 244 01 98 / 1526, Belgegeçer: 0 242 244 01 94‘dür. 

3 - Ġhale konusu taĢınmaza ait SatıĢ Ġhale ġartnamesi çalıĢma saatleri içerisinde Antalya 

PTT BaĢmüdürlüğü Binası -Yapı ve Teknik ĠĢler Müdürlüğü-526 No.‘lu Odada incelenebilecek 

ve 20,00.-TL (Yirmi Türk Lirası) bedel karĢılığı temin edilebilecektir. 

4 - Ġsteklilerin ihaleye iĢtirak edebilmeleri için ihale baĢlangıç saatine kadar verecekleri 

teklif mektubu ile birlikte 7.760,13.-TL.‘lik (YedibinyediyüzaltmıĢ Türk Lirası, Onüç KuruĢ) 

geçici teminat makbuzu veya mektubu ( Banka teyit yazısı ile birlikte ); ihale dokümanının satın 

alındığına dair belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kiĢi olması halinde 

nüfus cüzdanı örneği, tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret 

ve/veya sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi ve imza sirküleri (gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kiĢi 

olması halinde, Ģirket ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini belirten son 

durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kiĢiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri.); vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı Ģartname ile 

birlikte en geç Ġhale günü 29.05.2017 Pazartesi, saat 14:30‘a kadar Antalya PTT BaĢmüdürlüğü-

Yapı ve Teknik ĠĢler Müdürlüğüne (Deniz Mah. Güllük Cad. No: 5    07102 C Blok MuratpaĢa / 

ANTALYA) teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi 

gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden ġirketimiz sorumlu olmayacaktır. 

5 - SatıĢtan doğacak giderler (SatıĢ iĢlemleri ve bu iĢler sırasında düzenlenen belgeler ile 

her çeĢit vergi resim, harç ve diğer mali yükümlülükler) Alıcıya aittir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi Ġhale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan ) gündür. 

7 - TaĢınmaz satıĢı ile ilgili Ġhale 29.05.2017 tarihi, Pazartesi, saat: 14:30‘da Antalya PTT 

BaĢmüdürlüğü Binası-7. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.  

8 - TaĢınmaz malın muhammen bedeli 258.671,00.-TL (ĠkiyüzellisekizbinaltıyüzyetmiĢbir 

Türk Lirası) olup, geçici teminat bedeli 7.760,13.-TL‘dir. (YedibinyediyüzaltmıĢ Türk Lirası, 

Onüç KuruĢ. ) 

9 - SatıĢa sunulan Antalya PTT BaĢmüdürlüğüne bağlı TaĢağıl PTT Hizmet, Santral ve 

Lojman Binasının Depreme Dayanım Testleri yapılmıĢ olup binada güçlendirme çıkmıĢtır. 

Ġstekliler teklif vermekle bu durumu bildiğini ve kabul ettiğini beyan etmiĢ sayılırlar. 

10 - TaĢınmazın satın alındıktan sonra ilgili Belediyesince imar planı tadilatı 

yapılamaması durumunda, ġirketimiz sorumlu olmayacaktır. 

11 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 3650/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Gaziantep PTT Başmüdürlüğünden: 

1 - Posta ve Telgraf TeĢkilatı A.ġ. mülkiyetinde Gaziantep PTT BaĢmüdürlüğü dahilinde 

Gaziantep ili ġahinbey ilçesi, Alaybey Mahallesinde bulunan tapuda 57 pafta, 892 ada, 449 parsel 

nolu 155,11 m2 arsa ve üzerinde 1 zemin 5 normal katlı iki dükkandan ibaret apartman vasfında ki 

taĢınmaz kapalı zarf artırma usulü ile satıĢa çıkarılmıĢtır. 

2 - Ġhalenin yapılacağı yer Gaziantep PTT BaĢmüdürlüğü - 1. kat-Toplantı Salonu Budak 

Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı No: 106 ġehitkamil/Gaziantep adresinde olup, telefon no: 0 342 

321 47 77 Belgegeçer: 0 342 321 32 12‘dir. 

3 - Ġhale konusu taĢınmaza ait ihale Ģartnamesi Gaziantep PTT BaĢmüdürlüğünde çalıĢma 

saatleri içerisinde Yapı ve Teknik ĠĢler Müdürlüğünde incelenebilecek ve 50,00.-TL ücret 

karĢılığı temin edilebilecektir. 

4 - Ġsteklilerin ihaleye iĢtirak edebilmeleri için ihale baĢlangıç saatine kadar verecekleri 

teklif mektubu ile birlikte 42.750,00.-TL.‘lik (Kırkikibinyediyüzellitürklirası) geçici teminat 

makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte); ihale dokümanının satın alındığına dair 

belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kiĢi olması halinde nüfus cüzdanı 

örneği, tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye 

iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge 

aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza 

sirküleri (gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket 

ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.) 

vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli vekaletnamesi ile 

noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı Ģartname ile birlikte en geç ihale günü 30. 05. 

2017 günü saat 14:00‘e kadar Gaziantep PTT BaĢmüdürlüğü - Yapı ve Teknik ĠĢler Müdürlüğüne 

(Budak Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı No: 106 ġehitkamil / Gaziantep) teslim edilmesi veya 

iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. 

5 - SatıĢtan doğacak giderler (SatıĢ iĢlemleri ve bu iĢler sırasında düzenlenen belgeler ile 

her çeĢit vergi resim, harç ve diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gündür. 

7 - TaĢınmaz satıĢı ile ilgili ihale 30/05/2017 günü ve saat 14.00‘de Gaziantep PTT 

BaĢmüdürlüğü 1. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.  

8 - TaĢınmaz malın muhammen bedeli 1.425.000,00.-TL (Birmilyondört yüzbinyirmibeĢ 

Türklirası) olup, geçici teminat miktarı 42.750,00.-TL‘dir (KırkikibinyediyüzelliTürk lirası)  

9 - SatıĢa sunulan Gaziantep PTT BaĢmüdürlüğü Alaybey Mahallesi Huzur Apartmanı 

lojman Binasının 2007 Deprem Yönetmeliği sonrası güçlendirmesi yapılmamıĢtır. Ġstekliler teklif 

vermekle bu durumu bildiğini ve kabul ettiğini beyan etmiĢ sayılırlar.  

10 - Kurumumuz 2886sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta yada dilediğine yapmakta serbesttir. Ġlan olunur. 3763/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK 12 KALEM MUHTELĠF SEYYAR FLANġLI BORU VE FLANġ 

ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/192046 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 259 47 94 - 84 

  Fax: 0 372 - 251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

 2 - Ġhale konusu iĢin nev‘i Malzemenin Cinsi Miktarı 

 a) Niteliği, türü ve miktarı Muhtelif Seyyar FlanĢlı Boru ve FlanĢ Temini 12 Kalem 

b) Teslim yeri : Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit 

Caddesi‘ndeki T.T.K Genel Müdürlüğü Makine ve 

Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm 

ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm ġefliği ambarıdır. 

c) Teslim süresi : Firmalar malzemeleri 45 gün içerisinde 

Kurumumuza teslim edeceklerdir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 15.05.2017 Pazartesi - Saat: 15:00 

c) Dosya no : 1718026 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4-1 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Ġhale Ġdari Ģartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile 

buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġhale Ġdari Ģartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi 

j) Ġsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler. 

4.2.1. Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1 - En düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eĢit olması durumunda erken 

teslim süresi dikkate alınacaktır. 

5.2 - Ġstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

6 - Ġhale, Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 150,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. Ġhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no‘lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale dokümanı 

bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 15.05.2017 Pazartesi - saat 15:00‘e kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iĢ kalemi 

miktarları için kısmi teklif verilemeyecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3‘ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 3742/1-1 
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TOTAL STATĠON (ELEKTRONĠK MESAFE VE AÇI ÖLÇER)  

ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı : TOTAL STATĠON (elektronik mesafe ve açı ölçer) 

alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/194021 

Dosya no : 1722471 

1 - ĠDARENĠN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2   

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - ĠHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : TOTAL STATĠON (elektronik mesafe ve açı ölçer): 1 adet 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi‘ndeki Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 75 takvim günüdür. 

3 - ĠHALENĠN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 11/05/2017 PerĢembe günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Teknik Ģartname cevapları. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 11/05/2017 PerĢembe günü saat 15.00‘a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 3806/1-1 
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REDÜKTÖR ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: : Redüktör 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/191954 

Dosya no : 1726470 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2   

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Redüktör (10 adet) 

b) Teslim yeri : TTK Üzülmez TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi ambarı. 

  ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip, 60 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 10.05.2017 ÇARġAMBA günü Saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. ------ 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif , yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 10.05.2017 ÇARġAMBA günü saat 15.00‘a kadar Türkiye 

TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği 

gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden 

idaremiz sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 3741/1-1 
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TÜRBĠN ĠZOLASYON YASTIKLARI TEMĠNĠ VE MONTE EDĠLMESĠ ĠġĠ  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından: 

Ġhale kayıt no  : 2017/183894 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Müdürlüğü UĢak-

Ankara Karayolu 5. Km. / UġAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : Türbin Ġzolasyon Yastıkları Temini ve Monte Edilmesi 

ĠĢidir. 

b) Yapılacağı yer : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 08.05.2017 Pazartesi günü saat 14:30 

4 - Ġhale dokümanı Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 

ve 118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların Ġhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu‘na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 3754/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Emine - Arslan Özdemir Ġslami Ġlimler Vakfı 

VAKFEDENLER: Emine ÖZDEMĠR, Selami ARSLAN, Ġsmail OKUTAN, Erkan 

ÜSTÜN, Mehmet AKBULUT, Recep DOĞAN, Sadullah KĠRENCĠ, Abdullah FĠDAN, Zeynel 

ÖZDEMĠR, Rahmi SEKME, Selim AKPINAR, Murat BAYRAKTAR 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: SAMSUN 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO‘SU: Samsun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/03/2017 tarihinde kesinleĢen, 14.02.2017 

tarihli ve E:2015/250, K:2017/70 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Toplumun milli, manevi ve Ġslami sahalarda bilinçlenmesi için 

çalıĢmalar yapmak, ahlaki kültürel bilimsel, sosyal ve Ġslami geliĢmesine hizmet etmek, Kur‘anı 

öğrenme, okuma, anlama, yaygınlaĢtırma ve hayata uygulama konularında çalıĢmalar yapmak ve 

vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 

Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Büyükoyumca Mahallesi, 1619 ada, 13 parselde kayıtlı 

taĢınmaz. Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Büyükoyumca Mahallesi, 6480 ada, 13 parselde kayıtlı, 1. 

kat 5 nolu bağımsız bölüm, Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Büyükoyumca Mahallesi, 6480 ada, 13 

parselde kayıtlı, 1/2 hisseli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 nolu bağımsız bölümler. (8 bağımsız bölüm nolu 

taĢınmazda Emine Özdemir‘in ölünceye kadar oturma hakkı saklı kalmak kaydıyla) 

YÖNETĠM KURULU: Ġsmail OKUTAN, Selami ARSLAN, Erkan ÜSTÜN, Mehmet 

AKBULUT, Selim AKPINAR 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: 

Benzer amaçları taĢıyan herhangi bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 3801/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/589836 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
DSĠ Genel Müdürlüğü 25. Bölge 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Balıkesir/KARESĠ 

Adresi 
Atatürk Mah. Ġnönü Bulv. Bandırma 

Cad. No: 87 
Tel-Faks 0 266 241 72 10 - 0 266 243 81 24 

Posta Kodu 10020 E-Mail dsi25@dsi.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Yetkin Dizayn Enerji Mühendislik 

Hizmetleri Limited ġirketi 
 

Adresi 
Yukarı Öveçler Mah. Lizbon Cad.      

No: 30/7   Çankaya/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.    

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
953 039 2468  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
358498  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3822/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/90211 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Ġstanbul 1. Bölge 

Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ġstanbul Vakıflar 1. Bölge 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Beyoğlu-Ġstanbul 

Adresi 
GümüĢsuyu Mah. Ġnönü Caddesi 

No:2  
Tel-Faks 02122518810-02122436459 

Posta Kodu 34420 E-Mail istanbul@vgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
AKROPOL PROJE MĠM. MÜH. 

SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 
Cengiz ERDOĞAN 

Adresi 

Katip Mustafa Çelebi Mah. 

Hocazade Sokak No: 19/2 Beyoğlu-

Ġstanbul 

Katip Mustafa Çelebi Mah. 

Hocazade Sokak No: 19/2 

Beyoğlu-Ġstanbul 

T.C. Kimlik No. ---- 31897751348 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0340042552 ---- 

Kayıtlı Olduğu Ticaret 

Odası 
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI ---- 

Ticaret Sicil No. 333587 ---- 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (X) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3828/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3833/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/81449 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

POLĠS AKADEMĠSĠ BAġKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Polis Akademisi BaĢkanlığı Ġl/Ġlçe Ankara/GölbaĢı 

Adresi 
Eymir Mahallesi  49. Sokak  

GölbaĢı/ANKARA 
Tel-Faks 

(0312) 462 85 48 -  

(0312) 499 70 61 

Posta Kodu 06834 E-Mail www.pa.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

DOĞAN GRUP KAĞITÇILIK 

MATBAA YAY. REK. BĠLG. KIRT. 

ĠNġ. TUR. GIDA SAN. VE TĠC. LTD. 

ġTĠ. 

Doğan EKĠNCĠOĞLU 

Adresi 

Eski Lastikçiler Sanayi Sitesi 1513 Sokak 

(Eski: 555) No: 30 Ġvedik Osb 

Yenimahalle/ANKARA 

Eski Lastikçiler Sanayi Sitesi 1513 

Sokak (Eski: 555) No: 30 Ġvedik 

Osb Yenimahalle/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  ---- 12749343508 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3060527824 --- 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  --- 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Ticaret Sicil No: 261528 --- 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3823/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3818/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 26.07.347 

Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2016 - 207 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.09.2016 - 4454 ESKĠġEHĠR 

EskiĢehir Ġli, Alpu Ġlçesi, Bozan Mahallesi‘nde tespit edilen Akbayır Mevkii Yamaç 

YerleĢimi‘nin tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin 

EskiĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.04.2016 tarihli 

raporu, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, EskiĢehir Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü) 

12.08.2016 tarih, 82953731-821.99/E.1827606 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığının (Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü) 27.07.2016 tarih, 20913469-101.29.02-E.426028 

sayılı yazısı, 26.09.2016 tarih, 8594 sayılı dosya inceleme raporu ve hazırlanan geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma koĢulları okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının 

aktarıldığı kadastral pafta, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

EskiĢehir Ġli, Alpu Ġlçesi, Bozan Mahallesi‘nde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun‘un 6. 

Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Akbayır Mevkii Yamaç 

YerleĢimi‖ adıyla III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢi, 

koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz 

konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve 

Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve 

söz konusu sit sınırlarına iliĢkin yürürlükteki Ġmar Yönetmeliğine göre hazırlanan geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma koĢullarının uygun olduğuna, alanda kolluk kuvvetlerince gerekli 

güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai 

müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 

 

 



27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

 
 3696/1-1 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 11.06.8 

Toplantı Tarihi ve No : 07.09.2016 - 206 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.09.2016 - 4432 ESKĠġEHĠR 

Bilecik Ġli, Ġnhisar Ġlçesi, Akköy Köyü‘nde tespit edilen Alınca Kayalıkları Mağara 

Tapınım Alanı‘nın tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin 

Bilecik Valiliğinin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 05.05.2016 tarih, 85836379/168-1050 sayılı 

yazısı ve ekleri, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, Bilecik Valiliğinin (Kadastro 

Müdürlüğü) 29.06.2016 tarih, 47577019-190.99-E.1506885 sayılı yazısı, 08.08.2016 tarih, 7139 

sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı 

koordinatlı kadastral pafta, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Bilecik Ġli, Ġnhisar Ġlçesi, Akköy Köyü‘nde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun‘un 6. 

Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Alınca Kayalıkları 

Mağara Tapınım Alanı‖ adıyla I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan 

tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral paftanın 

uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerinin 

geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak 

belirlenmesine, alanda madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, alanda gerekli güvenlik 

önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 



27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 

 

 
 3697/1-1 



27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 03.17.17 

Toplantı Tarihi ve No : 06.09.2016 - 205 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 06.09.2016 - 4418 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, Kızılören Ġlçesi, Gülyazı Köyü‘nde tespit edilen Keçiyatağı 

Tümülüsü‘nün tescili konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin 

Afyonkarahisar Valiliğinin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 18.02.2016 tarih, 16586271-168-728 

sayılı yazısı ve ekleri, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığının (Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü) 28.04.2016 tarih, 20913469-101.29.02-E.415468 

sayılı yazısı, 20.06.2016 tarih, 3713 sayılı dosya inceleme raporu ve geçiĢ dönemi koruma esasları 

ve kullanma koĢulları okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 

paftası, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, Kızılören Ġlçesi, Gülyazı Köyü‘nde tespit edilen ve 2863 sayılı 

Kanun‘un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın 

―Keçiyatağı Tümülüsü‖ adıyla I.(Bir) ve III.(Üç) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, 

hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral 

paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘ndaki ilgili 

hükümlerin geçerli olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına iliĢkin yürürlükteki Ġmar Yönetmeliğine 

göre hazırlanan geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢullarının uygun olduğuna, alanda 

madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve 

Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 

 

 



27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

 
 3698/1-1 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 26.07.349 

Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2016 - 207 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.09.2016 - 4452 ESKĠġEHĠR 

EskiĢehir Ġli, Alpu Ġlçesi, Ağaçhisar Mahallesi‘nde tespit edilen Malhöyüğü Düzü 

Nekropolü‘nün tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin 

EskiĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.04.2016 tarihli 

raporu, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, EskiĢehir Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü) 

11.08.2016 tarih, 82953731-821.99-E.1819304 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığının (Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü) 27.07.2016 tarih, 20913469-101.29.02-E.426028 

sayılı yazısı, 26.09.2016 tarih, 8591 sayılı dosya inceleme raporu ve hazırlanan geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma koĢulları okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının 

aktarıldığı koordinatlı kadastral pafta, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

EskiĢehir Ġli, Alpu Ġlçesi, Ağaçhisar Mahallesi‘nde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun‘un 

6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Malhöyüğü Düzü 

Nekropolü‖ adıyla I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢi, 

koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral paftanın uygun 

olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerin geçerli 

olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına iliĢkin yürürlükteki Ġmar Yönetmeliğine göre hazırlanan 

geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢullarının uygun olduğuna, alanda kolluk 

kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir 

fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 



27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 

 

 
 3699/1-1 



27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 26.07.350 

Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2016 - 207 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.09.2016 - 4453 ESKĠġEHĠR 

EskiĢehir Ġli, Alpu Ġlçesi, Ağaçhisar Mahallesi, Çırçır Mevkii‘nde tespit edilen Çırçır 

Mevkii Tümülüsü‘nün tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine 

iliĢkin EskiĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.04.2016 

tarihli raporu, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, EskiĢehir Valiliğinin (Kadastro 

Müdürlüğü) 11.08.2016 tarih, 82953731-821.99-E.1819554 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığının (Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü) 27.07.2016 tarih, 20913469-101.29.02-

E.426028 sayılı yazısı, 26.09.2016 tarih, 8592 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı 

sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

EskiĢehir Ġli, Alpu Ġlçesi, Ağaçhisar Mahallesi, Çırçır Mevkii‘nde tespit edilen ve 2863 

sayılı Kanun‘un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın 

―Çırçır Mevkii Tümülüsü‖ adıyla I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan 

tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun 

olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli 

olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak 

belirlenmesine, alanda mevcut eski tarihli kaçak kazı çukuru hakkında suç duyurusunda 

bulunulmasına ve kaçak kazı çukurunun ilgili adli makamların uygun görüĢü alınarak Müze 

Müdürlüğü denetiminde ilgili idarece kapatılmasına, alanda kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik 

önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 

 

 



27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

 
 3700/1-1 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 26.00.4143 

Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2016 - 207 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.09.2016 - 4437 ESKĠġEHĠR 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Kozkayı Mahallesi‘nde tespit edilen Çukurambar Deresi 

Mevkii Arkeolojik Alanı‘nın tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi 

istemine iliĢkin EskiĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

09.06.2016 tarihli raporu, EskiĢehir Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü) 25.07.2016 tarih, 

82953731-821.99-E.1648888 sayılı yazısı, 26.09.2016 tarih, 8595 sayılı dosya inceleme raporu ve 

hazırlanan geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları okundu, koordinatlı sit sınırı 

paftası, sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral pafta, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Kozkayı Mahallesi‘nde tespit edilen ve 2863 sayılı 

Kanun‘un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın 

―Çukurambar Deresi Mevkii Arkeolojik Alanı‖ adıyla III.(Üç) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak 

tesciline, hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı 

kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke 

Kararı‘nın ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına iliĢkin yürürlükteki 

Ġmar Yönetmeliğine göre hazırlanan geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢullarının 

uygun olduğuna, alanda kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve 

Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 



27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 

 

 
 3701/1-1 



27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 03.07.271 

Toplantı Tarihi ve No : 06.09.2016 - 205 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 06.09.2016 - 4422 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, Sandıklı Ġlçesi, Kızık Köyü‘nde tespit edilen öneri Kuzmahalle Mevkii 

arkeolojik Kaya Mekanı‘nın tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi 

istemine iliĢkin Afyonkarahisar Valiliğinin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 06.05.2016 tarih, 

16586271-165/1947 sayılı yazısı ve ekleri, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, 01.09.2016 

tarih, 7950 sayılı dosya inceleme raporu ve hazırlanan geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

koĢulları okundu, sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral pafta, tescil fiĢi, fotoğrafları ve 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, Sandıklı Ġlçesi, Kızık Köyü‘nde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun‘un 

6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Kuzmahalle Mevkii 

arkeolojik Kaya Mekanı‖ adıyla III.(Üç) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan 

tescil fiĢi ve sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu 

alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma 

KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve söz konusu 

sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢullarının uygun 

olduğuna, söz konusu kaya mekanının yerleĢim yeri içerisinde olmasından dolayı can ve mal 

güvenliği açısından tehlike arz etmemesi için Müze Müdürlüğü denetiminde Valiliğince 

kapatılmasına, kapatma iĢleminin öncesi ve sonrasına iliĢkin rapor ve fotoğrafların Kurul 

Müdürlüğüne iletilmesine, kolluk kuvvetlerince alanda gerekli güvenlik önlemlerinin 

artırılmasına ve sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai 

müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 

 

 



27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

 
 3702/1-1 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 03.00.2157 

Toplantı Tarihi ve No : 06.09.2016 - 205 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 06.09.2016 - 4425 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, Merkez Ġlçesi, Nuribey Kasabası ve Karaaslan Köyü‘nde ve 

Afyonkarahisar – Antalya – Alanya Otoyolu Projesi güzergahında tespit edilen Kazakdüzü Höyük 

ve Nekropolü‘nün tescili ve öneri I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin 

hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliğinin (Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü) 06.04.2016 tarih, 16586271-165/1454 sayılı yazısı ve eki 31.03.2016 

tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (Maden ĠĢleri 

Genel Müdürlüğü) 27.07.2016 tarih, 20913469-101.29.02-E.426052 sayılı yazısı, kurum 

görüĢlerinin iletildiği yazılar, 31.08.2016 tarih, 7897 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil 

fiĢi, sit sınırlarının iĢaretlendiği koordinatlı kadastral pafta, fotoğrafları ve dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Afyonkarahisar Ġli, Merkez Ġlçesi, Nuribey Kasabası ve Karaaslan Köyü‘nde tespit edilen 

Kazakdüzü Höyük ve Nekropol‘ün 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fiĢi ve sit sınırlarının iĢaretlendiği koordinatlı 

kadastral paftasının uygun olduğuna; Sit sınırları içerisinde Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke 

Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma Ģartlarının uygun olduğuna, bir bölümü Sit sınırlarının içerisinden 

geçen Afyonkarahisar - Antalya - Alanya Otoyolu Projesi güzergahının revize edilmesi 

konusunda Kurul Müdürlüğünün 17.03.2016 tarih, 1058 sayılı yazısı ile istenen bilgi ve belgelerin 

ivedilikle iletilmesine, alanda madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, sit sınırları içerisinde 

Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 26.06.727 

Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2016 - 207 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.09.2016 - 4455 ESKĠġEHĠR 

EskiĢehir Ġli, Sivrihisar Ġlçesi, Elcik Mahallesi‘nde tespit edilen Ġnönü Mevkii Kaya 

Mekanı‘nın tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin 

EskiĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 31.05.2016 tarihli 

raporu, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, EskiĢehir Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü) 

18.08.2016 tarih, 82953731 (Sivrihisar)-821.99-E.1870433 sayılı yazısı, 26.09.2016 tarih, 8593 

sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı 

kadastral pafta, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

EskiĢehir Ġli, Sivrihisar Ġlçesi, Elcik Mahallesi‘nde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun‘un 

6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Ġnönü Mevkii Kaya 

Mekanı‖ adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢi, 

koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz 

konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve 

Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve 

bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine, alanda 

kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz 

herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 26.07.346 

Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2016 - 211 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.11.2016 - 4547 ESKĠġEHĠR 

EskiĢehir Ġli, Alpu Ġlçesi, Bozan Mahallesi‘nde tespit edilen Akbayır Mevkii 

Nekropolü‘nün tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin 

EskiĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.04.2016 tarihli 

raporu, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, EskiĢehir Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü) 

12.08.2016 tarih, 82953731-821.99-E.1827521 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığının(Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü) 27.07.2016 tarih, 20913469-101.29.02-E.426031 

sayılı yazısı, 17.11.2016 tarih, 10327 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı 

paftası, sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral pafta, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

EskiĢehir Ġli, Alpu Ġlçesi, Bozan Mahallesi‘nde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun‘un 6. 

Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Akbayır Mevkii 

Nekropolü‖ adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢi, 

koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral paftanın uygun 

olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerin geçerli 

olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak 

belirlenmesine, alanda madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, alanda yer alan eski tarihli 

kaçak kazı çukuru konusunda suç duyurusunda bulunulmasına, alanda kolluk kuvvetlerince 

gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai 

müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 03.12.50 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016 - 213 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2016 - 4643 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, BaĢmakçı Ġlçesi, Hırka Köyü‘nde tespit edilen öneri Yıkıklar Mevkii 

Yamaç YerleĢimi‘nin tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine 

iliĢkin EskiĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.04.2016 

tarihli raporu, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, Afyonkarahisar Valiliğinin (Kadastro 

Müdürlüğü Dinar Kadastro Müdürlüğü) 05.08.2016 tarih, 94713656-170.03.01-E-1759507 sayılı 

yazısı, maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 12.08.2016 tarih, E.428377 sayılı yazısı, 17.10.2016 

tarih, 9129 sayılı dosya inceleme raporu ve hazırlanan geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

koĢulları okundu, koordinatlı sit paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fiĢi, 

fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, BaĢmakçı Ġlçesi, Hırka Köyü‘nde tespit edilen ve 2863 sayılı 

Kanun‘un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Yıkıklar 

Mevkii Yamaç YerleĢimi‖ adıyla III.(Üç) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan 

koordinatlı sit paftası, tescil fiĢi ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; 

söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve 

Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve 

söz konusu sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

koĢullarının uygun olduğuna, alanda madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, sit sınırları 

içerisinde kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve alanda 

Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 03.12.49 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016 - 213 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2016 - 4648 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, BaĢmakçı Ġlçe Merkez sınırları içerisinde tespit edilen Hatıp 

Höyük‘ün tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin EskiĢehir 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.04.2016 tarihli raporu, 

ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, Afyonkarahisar Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü Dinar 

Kadastro Müdürlüğü) 05.08.2016 tarih, 94713656-170.03.01-E-1759453 sayılı yazısı, 17.11.2016 

tarih, 10324 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit paftası, sit sınırlarının aktarıldığı 

kadastral pafta, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, BaĢmakçı Ġlçe Merkez sınırları içerisinde tespit edilen ve 2863 sayılı 

Kanun‘un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Hatıp 

Höyük‖ adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢi, 

koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu 

alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma 

KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve bu 

hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine, alanda 

kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına, tarımsal faaliyetlerin 

yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 
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Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 03.12.48 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016 - 213 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2016 - 4644 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, BaĢmakçı Ġlçesi, Hırka Köyü‘nde tespit edilen Yer Höyük‘ün tesciline 

esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin EskiĢehir Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.04.2016 tarihli raporu, ilgili kurum 

görüĢlerinin iletildiği yazılar, Afyonkarahisar Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü Dinar Kadastro 

Müdürlüğü) 94713656-170.03.01-E-1759484 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 

12.08.2016 tarih, E.428377 sayılı yazısı, 17.10.2016 tarih, 9132 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, koordinatlı sit paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fiĢi, fotoğrafları ve 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, BaĢmakçı Ġlçesi, Hırka Köyü‘nde tespit edilen ve 2863 sayılı 

Kanun‘un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Yer 

Höyük‖ adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢi, 

koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu 

alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma 

KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve bu 

hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine, alanda 

madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, alanda kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik 

önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi 
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27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 03.12.45 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016 - 213 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2016 - 4641 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, BaĢmakçı Ġlçe Merkez sınırları içerisinde tespit edilen Koca Höyük‘ün 

tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin EskiĢehir Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.04.2016 tarihli raporu, ilgili 

kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, Afyonkarahisar Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü Dinar 

Kadastro Müdürlüğü) 05.08.2016 tarih, 94713656-170.03.01-E-1759513 sayılı yazısı, OEDAġ 

Afyonkarahisar il Müdürlüğünün 31.08.2016 tarih, 14197 sayılı yazısı, 17.10.2016 tarih, 9131 

sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 

pafta, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, BaĢmakçı Ġlçe Merkez sınırları içerisinde tespit edilen ve 2863 sayılı 

Kanun‘un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Koca 

Höyük‖ adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢi, 

koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu 

alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma 

KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve bu 

hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine, alanda 

kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına, tarımsal faaliyetlerin 

yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 
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Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 27 Nisan 2017 – Sayı : 30050 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 03.10.162 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016 - 213 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2016 - 4639 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, ġuhut Ġlçesi, Karlık Köyü‘nde tespit edilen Karlık Köyü Kaya 

Mekanları I‘in tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin 

Afyonkarahisar Valiliğinin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 01.08.2016 tarih, 16586271-

165/3096 sayılı yazısı, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, 14.04.2016 tarih, 9098 sayılı 

dosya inceleme raporu okundu, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fiĢi, fotoğrafları 

ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, ġuhut Ġlçesi, Karlık Köyü‘nde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun‘un 6. 

Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Karlık Köyü Kaya 

Mekanları I‖ adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢi ve sit 

sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin 

yürürlükteki Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine, alanda kolluk kuvvetlerince gerekli 

güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai 

müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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