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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hâkimler ve Savcılar Kurulundan:

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu

ve Kurul müfettişlerinin çalışma yöntemleri ile denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma ile

diğer faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Kanunun 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Başkan: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanını,

c) Başkanlık: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığını,

ç) Başkan yardımcısı: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu başkan yardımcıla-

rını,

d) Daire: Hâkimler ve Savcılar Kurulunun birinci ve ikinci dairelerinden her birini,



e) Daire başkanı: Hâkimler ve Savcılar Kurulunun birinci ve ikinci daire başkanlarından

her birini,

f) Genel Kurul: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunu,

g) Genel Sekreterlik: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğini,

ğ) Hâkim ve savcı: 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun

3 üncü maddesinde belirtilen hâkim ve savcıları,

h) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Kurulunu,

ı) Kurul Başkanı: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanını,

i) Mahkeme: Bölge adliye, bölge idare, adlî yargı ilk derece ve idarî yargı mahkemele-

rini ve hâkimliklerini,

j) Müfettiş: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu başmüfettiş ve müfettişlerini,

k) Hâl kâğıdı: Denetlenen hâkim ve savcıların denetim dönemi içerisindeki meslekî

bilgi ve çalışmaları ile kişisel ve sosyal özelliklerinin değerlendirilmesine yönelik formu,

l) 3 numaralı fiş: 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli

Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin

Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte yer alan 3 numaralı formu,

m)Teftiş Kurulu: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulunu,

n) UYAP: Ulusal yargı ağı bilişim sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Merkezi ve Bürolar

Çalışma merkezi

MADDE 4 – (1) Teftiş Kurulunun ve müfettişlerin çalışma merkezi Ankara’dır.

(2) Gerektiğinde Başkanın teklifi ve Birinci Daire Başkanının onayı ile Ankara dışında

da çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir. Çalışma merkezlerinde, Başkanlıkça

verilen emirlerin yerine getirilmesinden, müfettişlerin çalışma merkezi ile ilişkilerinin düzen-

lenmesinden, müfettişler arasında uyumlu bir çalışma düzeni sağlanmasından ve büro hizmet-

lerinin yürütülmesinden Başkanın görevlendireceği müfettiş sorumludur.

(3) Ankara dışındaki çalışma merkezlerinde görevlendirilecek müfettişler, Başkanın

teklifi ve Birinci Daire Başkanının onayı ile belirlenir. 

Bürolar 

MADDE 5 – (1) Teftiş Kurulunun görevlerini yerine getirmek amacıyla Genel Sekre-

terliğe bağlı personelden yeteri kadarı, Teftiş Kurulu Başkanının talebi dikkate alınarak Teftiş

Kurulu Başkanlığındaki bürolarda görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müfettişlerin görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Müfettişler, Anayasanın 159 uncu maddesi ile diğer mevzuatta öngö-

rülen görevleri kapsamında özellikle hâkim ve savcılar hakkında denetim, araştırma, inceleme
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ve soruşturma işlemlerini yapmak ve denetimler sonucunda denetim raporu, hâl kâğıdı, 3 nu-

maralı fiş ile varsa aksayan hususlara ilişkin tavsiyeler listesi, araştırma, inceleme ve soruştur-

malar sonucunda ise araştırma, inceleme veya soruşturma raporu düzenlemekle görevlidirler.

(2) Müfettişler, denetimler sonucunda gerek duymaları halinde Cumhuriyet başsavcılığı,

mahkemeler ve hâkimliklerde çalışan yazı işleri müdürleri ve diğer personel hakkında

24/1/2007 tarihli ve 26413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu

Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-16 sayılı forma göre gizli rapor doldurabilirler.

(3) Müfettişler görevlerini, 6087 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde düzenlenen yetki-

lerini kullanarak yerine getirirler. 

Müfettişlerin uyacakları esaslar

MADDE 7 – (1) Müfettişler;

a) İncelemek üzere aldıkları defter, evrak ve kayıtlar üzerinde, belirli bir döneme ait iş-

lemlerin teftiş edildiğini gösteren tarih koymak ve imzalamak suretiyle yapılabilecek olan açık-

lamalar dışında ilave ve düzeltmede bulunamazlar, teftişe tabi olanların icrai iş ve işlemlerini

yapamazlar.

b) Kendisinin veya diğer müfettişlerin araştırma, inceleme ve soruşturma için gidecek-

leri yerleri ve yapacakları işleri ilgililerine ve başkalarına söyleyemezler.

c) Görevleri sebebiyle öğrendikleri gizli bilgileri ve yaptıkları araştırma, inceleme ve

soruşturmalarla ilgili soruşturmanın gizliliği kapsamındaki konuları açıklayamazlar.

ç) Gizli yazılarını başkalarına yazdıramazlar.

Birden çok müfettişin birlikte çalışması

MADDE 8 – (1) Denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmanın niteliğine göre, ge-

rektiğinde bir işte birden çok müfettiş görevlendirilir. Bu durumda grup başkanı olan kıdemli

müfettiş, çalışmaları adil bir şekilde düzenler. İşlerin sağlıklı olarak yürütülmesini ve süresi

içinde bitirilmesini sağlayacak tedbirleri alır.

İşlere ara verilmesi ve devri

MADDE 9 – (1) Müfettişlerin başladıkları işlere ara vermeleri veya bu işleri devret-

meleri Başkanın iznine bağlıdır. 

Bürolarda çalışan şube müdürü ile diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Büro şube müdürü ve diğer personelinin görev, yetki ve sorumlu-

lukları Teftiş Kurulu Başkanının görüşü alınarak Kurul Genel Sekreterliğinin çalışma usul ve

esaslarını belirten yönetmelikte düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Esasları

Yıllık teftiş programı

MADDE 11 – (1) Başkanlık tarafından hazırlanan yıllık teftiş programı taslağı Birinci

Daireye sunulur. Bu Daire tarafından yapılan teklif ve Kurul Başkanının oluru üzerine her yıl

Ocak ayında yürürlüğe konulur. Kurulun internet sitesi vasıtasıyla yargı teşkilatına duyurulur.

Gerektiğinde programda değişiklik yapılabilir ve bu değişiklik aynı şekilde duyurulur. 
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Görevlendirme ve hareket

MADDE 12 – (1) Başkan, müfettişleri kıdemlerine, uzmanlıklarına, görev mahallinin

özelliklerine ve çalışma merkezi dışındaki görev sürelerine bakarak görevlendirir. 

(2) Görevlendirilen müfettiş yedi gün içinde görev mahalline hareket eder. Bu süre Baş-

kanın izniyle uzatılabilir. 

(3) Acele kaydıyla verilen görevlerde müfettiş, en kısa zamanda veya Başkanın tensip

edeceği gün görev yerine hareket etmek zorundadır. 

(4) Görevlendirilen müfettiş, ayrılışını bir gün önce veya aynı gün, başlayışını ise aynı

gün Başkanlığa bildirir.

(5) Görevin bitirileceğine dair yazı, görevin sona ermesinden en az bir gün önce, zo-

runluluk hâllerinde ise aynı gün Başkanlığa iletilir. 

(6) Başkanlıkça, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma görevleri dışındaki işlerde

yeterli sayıda müfettiş merkezde görevlendirilebilir.

Çalışma merkezi dışındaki görev süreleri

MADDE 13 – (1) Kadro ve iş durumunun verdiği imkânlar ölçüsünde, müfettişlerin

çalışma merkezi dışındaki yıllık görev süreleri, müfettişlikte geçen fiilî hizmet süreleri itibarıyla

en çok; 

a) 5 yıl ve daha az olanlarda 6 ay,

b) 6 -10 yıl olanlarda 5 ay,

c) 11-15 yıl olanlarda 4 ay, 

ç) 15 yıldan fazla olanlarda 3 ay 

olacak şekilde belirlenir.

(2) Yıllık denetim programının bitirilememesi hâlinde belirlenen süreleri uzatmaya Baş-

kan yetkilidir.

Uzmanlaşma

MADDE 14 – (1) Başkanın belirleyeceği alanlarda uzmanlaşmaları için müfettişler

özel eğitime tâbi tutulabilirler. Müfettişlerin uzmanlaştıkları alanlar denetim programında ve

grup görev dağılımında imkânlar nispetinde dikkate alınır.

(2) Uzmanlık konularıyla ilgili bilgi alışverişini sağlama amacına yönelik ortam oluş-

turulur.

(3) Başkanlık, yılsonunda uzman müfettişlerden, alanlarında sene içerisinde yaptıkları

çalışmaların sonuçlarına dair rapor talep edebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Refakat Dönemi ve Diğer Özlük İşleri

Refakat dönemi

MADDE 15 – (1) Refakat dönemi, müfettişliğe yeni atananlar için sekiz ay süreli, Baş-

kanın uygun göreceği bir veya birkaç kıdemli müfettiş yanında, denetleme, araştırma, inceleme

ve soruşturma işlerinin yaptırılacağı dönemdir. Başkan, gerek gördüğünde bu süreyi en çok

dört ay uzatabilir. 
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(2) Müfettişler refakat dönemleri içerisinde onbeş günden az olmamak üzere meslekî

uyum ve UYAP eğitimine tâbi tutulurlar.

(3) Kıdemli müfettişler, yanlarında görevlendirilen müfettişlerin yetişmeleri ve göreve

uyum sağlamaları için gerekli ilgi ve gayreti gösterirler. Henüz müstakil denetim almamış olan-

lar mümkün olduğu kadar değişik birimlerde görevlendirilirler. Grup başkanları refakat döne-

mini henüz tamamlamamış müfettişler hakkındaki görüşlerini, gerektiğinde yazılı olarak Baş-

kanlığa bildirirler. Bunlar, Başkanlıkça müfettişlerin özel dosyasında saklanır.

(4) Başkan, gerekli gördüğü takdirde refakat dönemi içerisinde başarılı olamadıkları

en az iki ayrı zamanda verilen müfettiş raporuyla anlaşılanların başka bir göreve atanmaları

hususunda Genel Kurula teklifte bulunmak üzere Birinci Daire Başkanlığına bilgi verir. 

Eğitim

MADDE 16 – (1) Başkanlıkça, müfettişlerin meslek içi eğitimi ve kişisel gelişimi ko-

nusunda programlar düzenlenir. 

Kıdem 

MADDE 17 – (1) Kıdem, müfettişler arasında atanma tarihine, atanma tarihi aynı olan-

lar arasında hâkimlik ve savcılık kıdemine, başmüfettişlerde müfettişlik kıdemine göre belir-

lenir.

(2) Adalet müfettişliğinden veya Bakanlık iç denetçiliğinden Kurul müfettişliğine ya-

pılan atamalarda, önceki denetim biriminde geçen süre Kurul müfettişliğinde geçmiş sayılır.

Kurul müfettişi, Adalet müfettişi veya Bakanlık iç denetçisi olarak görev yaptıktan sonra bu

görevlerinden ayrılanların sonradan Kurul müfettişliğine atanmaları durumunda da bu hüküm

uygulanır.

(3) Kıdem tablosu, her yıl Ocak ayı içerisinde, değişiklikler ise takip eden ayda müfet-

tişlere duyurulur.

Aylık, yolluk ve diğer hak edişlerin alınması

MADDE 18 – (1) Müfettişler, aylık, yolluk ve diğer hak edişlerini belirlenen usul dâ-

hilinde malî birimlerden alırlar.

(2) Çekilen paranın, aylık hak edilecek tutarı aşmaması asıldır.

(3) Hesap çizelgeleri, yolluk bildirimleri, çekilen paralar ile ilgili belgeler ve ibrazı ge-

reken harcama evrakı her ayın ilk haftası içerisinde, Başkanlığa gönderilir.

İzinler

MADDE 19 – (1) Yıllık izinler, müfettişin isteği esas alınarak Başkanın uygun göreceği

tarihte kullanılır.

Tatiller

MADDE 20 – (1) Tek başına çalışan müfettişler ve grup başkanları Başkanlığa, grup

hâlinde çalışanlar, grup başkanına bilgi vererek, millî bayram ve genel tatillerle hafta tatillerini,

istedikleri yerlerde geçirebilirler.
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ALTINCI BÖLÜM

Genel İlkeler

Denetimde genel ilkeler 

MADDE 21 – (1) Denetimlerde, işlerin kanun ve diğer mevzuata (hâkimler için idarî

nitelikteki genelgelere) uygunluğunu, varsa aksaklık ve yolsuzlukları tespit etmek, görevlilerin

bilgi, çalışma ve başarı durumları hakkında görüş sahibi olabilmek için öncelikle hâl kâğıdının

meslekî bilgi ve çalışması bölümünde belirlenen hususlara ilişkin olmak üzere kâfi sayıda evrak

ve dosya fizikî olarak veya UYAP kayıtlarından yararlanılarak incelenir. İncelenecek evrakın

seçimi, denetlenen birimin iş hacmi ve çeşitliliği de dikkate alınarak yapılır. 

(2) Denetim görevi üzerine müfettişlere, denetim mahalli ve buradaki görevlilerle ilgili

UYAP’ta bulunan tüm kayıtlara erişim imkânı sağlanır. Gerekli durumlarda gizli sicille ilgili

bilgilerin incelenmesi Başkanlığın aracılığı ile yapılır. Müfettişler, denetim görevi üzerine söz

konusu birimin bir önceki denetim dosyasını inceleyebilirler. Dosya, fizikî ortamda tutulmuşsa

zimmetle verilir ve denetimi müteakiben Başkanlığa iade olunur; UYAP ortamında oluşturul-

muşsa denetim süresince erişim imkânı sağlanır.

(3) Müfettiş, tespit ettiği usulsüz ve noksan işlemlerden mümkün olanların düzeltilmesi

yönünde gereğini yapar. 

(4) Malî konularda tespit edilen eksiklikler, ilgililerin rızası dâhilinde tamamlanmaması

halinde ilgili makama ihbar edilir.

Denetim programı 

MADDE 22 – (1) Müfettiş tarafından amacına uygun tarzda denetime imkân verecek

süreleri ihtiva eden ve müteakip denetim yerlerini de kapsayacak şekilde düzenlenecek denetim

programı makul süre içinde Başkanlığa gönderilir. 

(2) Gerekli hallerde Başkanlığın uygun bulmasıyla programda değişiklik yapılabilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM

Kalem, Hesabat, Kıymetli Evrak ve Eşya İşlemlerinin Denetimi ile Tespit İşlemi

Kalem, hesabat, kıymetli evrak ve eşya işlemlerinin denetimi

MADDE 23 – (1) Kalem işlemlerinin denetimi ilgili Cumhuriyet savcıları ile hâkim-

lerin; hesabat, kıymetli evrak-eşya ve işlemlerinin denetimi ise ilgili hâkimlerin, bu işlemlerin

personel tarafından 6/8/2015 tarihli ve 29437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bölge Adliye

ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hiz-

metlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğe ve mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yürü-

tülmesini sağlayıp sağlamadıklarının belirlenmesi amacıyla yapılır. İlgili Cumhuriyet savcıları

ile hâkimlerin denetim görevini usulünce yerine getirmediklerinin belirlenmesi hâlinde, dene-

tim görevi ve gereklerinin ilgililerince yapılması sağlanır. Bu işlemler gerek duyulduğunda,

mümkün olduğu ölçüde bizzat veya yardımcı personel katkısıyla, gerekirse bilirkişiden de ya-

rarlanarak müfettiş tarafından da yapılabilir. 
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Tespit işlemi

MADDE 24 – (1) Denetimlerde tespit işlemi, ilgili hâkimlerin denetim göreviyle ilgili

iş ve işlemlerinin aksadığının görülmesi gibi hallere münhasır olmak üzere, gerek duyulması

halinde yapılır. 

(2) Tespit işlemi, vezne (müstakil vezne teşkilatı olan yerler hariç), tereke, izale-i şüyu

ve varsa vesayet kasa hesabındaki paralar ile buralardaki kıymetli evrak ve eşya muhtevasının

denetime başlanılan veya denetim süresi içinde bu işlemin yapılmasına gerek duyulan gün iti-

barıyla belirlenmesidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Cumhuriyet Başsavcılıklarının Denetimi

Adlî yargı ilk derece mahkemeleri Cumhuriyet başsavcılıklarının denetimi

MADDE 25 – (1) Adlî yargı ilk derece mahkemeleri Cumhuriyet başsavcılıklarının de-

netiminde, fizikî olarak veya UYAP kayıtlarından;

a) Derdest; soruşturma, kabahat, denetimli serbestlikle ilgili olanlar da dahil olmak üze-

re infaz, istinabe ve davanâmeye konu evraktan, 

b) Sonuçlanmış; soruşturma, kabahat, infaz ve davanâme evrakından,

c) Temyiz, istinaf, itiraz ve kanun yararına bozma talebine ilişkin evraktan,

yeteri kadarı, 

ç) Cumhuriyet savcılarının emir ve talimatıyla doldurulan bölümleri yönünden nezarete

alınanların kaydına mahsus defter, 

incelenir. 

(2) Denetimde özellikle, gelen kadar iş çıkartılmaması, teraküme yol açılması, eski yıl-

lardan devren gelen işlerin sonuçlandırılmama sebepleri üzerinde durulur, aksayan bir durum

varsa raporun mahsus bölümünde ele alınır, gerekli görülen hâllerde ilgisi hakkında gereğine

tevessül edilir.

(3) Adlî yargı ilk derece mahkemeleri Cumhuriyet başsavcılıklarının denetimi, öncelikle

ilgililerin hâl kâğıdında gösterilen hususlara ilişkin olarak yapılır, gerek görülmesi halinde hâl

kâğıdındaki konularla bağlı kalınmayarak, ilgililerin meslekî bilgi ve çalışmalarının her yönüyle

tespitinde zarurî görülen hususlar tetkik edilir.

İş cetvelleri ve inceleme tutanağı

MADDE 26 – (1) Denetime başlandığı gün itibarıyla derdest soruşturma, istinabe, ka-

bahat ve infaz evrakına dair iş cetvelleri UYAP kayıtlarından veya fizikî olarak alınarak kont-

rolü sağlanır.

(2) İş cetvellerinde elde görülenler ve diğer yerlerde bulunanların yekûnu ile birlikte

dökümü de gösterilir. Bunlardan tetkik edilenler cetvelde işaretlenerek veya UYAP ortamında

kaydedilerek yahut inceleme tutanağı düzenlenerek gösterilir.

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılıklarının denetimi

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmeliğin adlî yargı ilk derece mahkemeleri Cumhuriyet baş-

savcılığı denetimi için öngörülen ve aykırılık teşkil etmeyen hükümleri bölge adliye mahkemesi

Cumhuriyet başsavcılığı denetimi için de uygulanır. 
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(2) Ceza dairelerince benzer olaylara ilişkin verilen kararlar arasındaki uyuşmazlığın

giderilmesi için ilgili mercie başvurulup başvurulmadığı tetkik edilir ve düzeltilmesi mümkün

olan aksaklıkların mahallinde giderilmesi sağlanır.

(3) Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılıklarının denetimi, öncelikle ilgili-

lerin hâl kâğıdında gösterilen hususlara ilişkin olarak yapılır, gerek görülmesi halinde hâl kâ-

ğıdındaki konularla bağlı kalınmayarak, istinaf yargılamasına ilişkin usul hükümlerine riayet

edilip edilmediği yönünde, ilgililerin meslekî bilgi ve çalışmalarının her bakımdan tespiti için

zarurî görülen hususlar tetkik edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Mahkemelerin Denetimi

Adlî yargı ilk derece mahkemelerinin denetimi

MADDE 28 – (1) Adlî yargı ilk derece mahkemelerinin denetiminde mevzuat gereği

tutulması gereken defter, karar kartonu gibi belge ve dosyalar fizikî olarak veya UYAP kayıt-

larından incelenir.

(2) Denetime başlandığı gün itibarıyla esas, istinabe ve değişik işlere ilişkin iş ve ma-

hiyet cetvelleri fizikî veya UYAP kayıtlarından alınarak kontrolü sağlanır. 

(3) İş hacmine göre ve ilgililerin bilgi, çalışma ve başarı durumlarını takdire esas olacak

sayıda incelenen derdest ve karara bağlanmış dava dosyaları ile istinabe ve değişik iş evrakının

numaraları UYAP ortamına kaydedilmek suretiyle veya düzenlenecek inceleme tutanağında

gösterilir. 

(4) Denetimde özellikle, gelen kadar iş çıkartılmaması, teraküme yol açılması, hukuk

mahkemeleri için eski yıllardan devren gelen işlerin sonuçlandırılamaması ve ceza mahkeme-

lerinde ise zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılma sebepleri üzerinde durulur, aksayan bir

durum varsa raporun mahsus bölümünde ele alınır, gerekli görülen hâllerde ilgisi hakkında ge-

reğine tevessül edilir.

(5) Adlî yargı ilk derece mahkemelerinin denetimi, öncelikle ilgililerin hâl kâğıdında

gösterilen hususlara ilişkin olarak yapılır, gerek görülmesi halinde hâl kâğıdındaki konularla

bağlı kalınmayarak, ilgililerin meslekî bilgi ve çalışmalarının her yönüyle tespitinde zarurî gö-

rülen hususlar tetkik edilir.

Bölge adliye mahkemelerinin denetimi

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğin adlî yargı ilk derece mahkemeleri için öngörülen

ve aykırılık teşkil etmeyen hükümleri bölge adliye mahkemeleri için de uygulanır. 

(2) Ayrıca bölge adliye mahkemelerindeki denetimde; istinaf yargılamasına ilişkin usul

hükümlerine riayet edilip edilmediğine bakılır.

(3) Bölge adliye mahkemelerinin denetimi, öncelikle ilgililerin hâl kâğıdında gösterilen

hususlara ilişkin olarak yapılır, gerek görülmesi halinde hâl kâğıdındaki konularla bağlı kalın-

mayarak, ilgililerin meslekî bilgi ve çalışmalarının her yönüyle tespitinde zarurî görülen hu-

suslar tetkik edilir. 
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Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin denetimi

MADDE 30 – (1) Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin denetiminde bu Yönet-

meliğin adlî yargı ilk derece mahkemeleri için öngörülen ve aykırılık teşkil etmeyen hükümleri

uygulanır.

(2) Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin denetimi, öncelikle ilgililerin hâl kâğı-

dında gösterilen hususlara ilişkin olarak yapılır, gerek görülmesi halinde hâl kâğıdındaki ko-

nularla bağlı kalınmayarak, ilgililerin meslekî bilgi ve çalışmalarının her yönüyle tespitinde

zarurî görülen hususlar tetkik edilir. 

Mahkeme arşivlerinin denetimi

MADDE 31 – (1) Mahkeme arşivlerinin denetiminde; ilgili mahkeme başkanı veya hâ-

kimlerin, mevzuatta yer alan usul ve esaslara uygun şekilde görevlerini yerine getirip getirme-

diği incelenir. 

ONUNCU BÖLÜM

Tavsiyeler Listesi, Hâl Kâğıtları, Fişler ve Gizli Raporlar

Tavsiyeler listesi

MADDE 32 – (1) Denetimlerde tespit edilen aksaklıklara ilişkin tavsiyeler listesi dü-

zenlenir.

(2) Hatalı işlem belirtildikten sonra mevzuattaki yeri ve gerekçesi ile birlikte çözüm

yolu gösterilir. 

(3) Yargı yetkisi ve yargısal takdir hakkına ilişkin hususlar, kanun yararına bozma yo-

luna başvurulması istenilen işler ile mevzuat ve içtihatlara göre tereddütlü bulunan konulara

tavsiyeler listesinde yer verilmez. Ancak kanunlarda değerlendirme ve yoruma ihtiyaç duyul-

mayacak şekilde açıkça düzenlenen konular takdir hakkı kapsamında değerlendirilmez.

(4) Her tavsiyede ilgili dosya ve evrak numarası gösterilir, dosya ve evrak fazla sayıda

ise duruma göre makul miktarda numaranın yazılmasıyla yetinilebilir.

(5) Evvelki denetim tavsiyelerini tebellüğ etmiş veya burada sonradan göreve başlamış

bulunan ilgililerden, makul ve mücbir sebep olmaksızın tavsiyeleri yerine getirmemiş olanlar

hakkında soruşturmaya geçilmesi için gereğine tevessül edilebilir. 

(6) Denetim sırasında düzenlenecek tavsiyeler listesindeki gerekli görülen hususlar hak-

kında, denetim süresi ve imkânların elverdiği ölçüde mahallinde bulunan ilgili hâkim ve sav-

cıların görüşlerine başvurulur. 

(7) 46 ncı maddeye göre gerekli işleme tabi tutulan tavsiyeler listesi, Başkanlık tara-

fından ilgililere tebliğ edilmek üzere mahalline gönderilir. İlgisine göre, mahal Cumhuriyet

başsavcılığı, adlî yargı adalet komisyonu başkanlığı ya da bölge idare mahkemesi başkanlığı,

tavsiyeler listesini denetim dönemi içerisinde o yerde çalışıp ayrılanlar da dâhil tüm ilgililere

tebliğ eder.

(8) Tavsiyelerin tebliğinden itibaren ilgililer onbeş gün içerisinde gerekçelerini de gös-

termek suretiyle tavsiyelere Başkanlık nezdinde itiraz edebilirler. Bu süre tavsiyeler listesinin

mahalline gönderildiği tarihten itibaren her hâlde altı ay geçmekle sona erer. Başkanlıkça iti-

razın haklı olduğu sonucuna ulaşılırsa, tavsiye, listeden çıkartılır veya değiştirilebilir. 

12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



(9) İtiraz üzerine değişenler de dâhil olmak üzere tavsiyeler ile hâl kâğıdının uyumlu

olması gözetilir. 

(10) Tavsiyeler listesi, denetime katılan müfettişler tarafından imzalanır ve fizikî or-

tamda hazırlanması halinde iki nüsha düzenlenir. 

Hâl Kâğıtları hakkındaki genel ilkeler

MADDE 33 – (1) Hâl Kâğıdı; denetlenen hâkim ve savcıların denetim dönemi içeri-

sindeki meslekî bilgi ve çalışmaları ile kişisel ve sosyal özelliklerinin değerlendirilmesine yö-

nelik belgedir. Hâl kâğıdının kişisel ve sosyal özellikleri bölümü ile meslekî bilgi ve çalışma

bölümü Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun, Birinci ve İkinci Dairelerinin çalış-

malarında birlikte değerlendirmeye tabi tutulur.

(2) Denetimin başladığı gün itibarıyla görevde bulunanların, o yerdeki hizmet süresinin

üç ayı aşması hâlinde haklarında hâl kâğıdı düzenlenir. Üç aylık sürenin hesaplanmasında; izin

ve rapor gibi hallerle, yetkili olarak başka yerde geçen süreler düşülür. 

(3) Denetime başlanılan tarih dikkate alınarak, o mahalden ayrılmalarından itibaren üç

ay geçmeyenler hakkında da hâl kâğıdı tanzim edilir. 

(4) Yeterince kanaat edinilmesi hâlinde denetim raporunda izahat verilerek çalıştıkları

veya ayrıldıkları süreye bakılmaksızın ilgililer hakkında hâl kâğıdı tanzim edilebilir.

(5) Emekli olanlar hariç olmak üzere, meslekten ayrılanlar hakkında hâl kâğıdı düzen-

lenir. 

(6) Hâl kâğıdı düzenlenirken veri ve bilgi toplama kaynak ve yöntemleri şunlardır;

a) Belgeler: Denetlenen kişilerin genel ve müstemir yetki, görevlendirme veya iş bölü-

mü yoluyla uhdesinde bulunan karara bağlanmış ve derdest evrakın tamamını ifade eder. 

b) UYAP Verileri: Denetlenen birimlerdeki kişilerin görevleri kapsamında yapılan ve

meslekî bilgi ve çalışmaları ile kişisel ve sosyal özelliklerinin değerlendirilmesinde yararlanı-

labilecek her türlü iş ve işlemlerle ilgili istatistiklerdir.

c) Gözlem: Müfettişin denetim mahallinde yargı hizmetlerinin genel gidişatı, denetle-

diği kişilerin meslekî nitelikleri ile kişisel ve sosyal özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak

amacıyla yaptığı incelemelerdir. 

ç) Sosyal Bilimler Alanındaki Diğer Veri Toplama Kaynakları ve Yöntemleri: Denet-

lenen kişi ve birimler hakkında daha kapsamlı bilgi elde edinmek amacıyla yukarıda sayılan

veri toplama kaynak ve yöntemlerinin yanı sıra, gerektiğinde sosyal bilimler alanında kabul

görmüş, anket, odak grup çalışması, görüşme, soru kâğıdı yoluyla meslektaş ve personel de-

ğerlendirmesi gibi yöntemlerin kullanılmasıdır.

d) Tefahhus: Müfettişin denetim mahallinde yargı hizmetlerinin genel gidişatı, denet-

lediği hâkim ve savcıların meslekî nitelikleri hakkında sağlam ve güvenilir kaynaklara daya-

narak objektif ölçüler içinde kalıp, gizliliğe özen göstermek suretiyle yaptığı ciddî ve titiz bir

inceleme ve araştırmadır. Tefahhusatın olumsuzluk içermesi hâlinde bu durum gerektiğinde

hâl kâğıdının ilgili bölümünde mümkün olduğu kadar kaynak gösterilerek açıklanır.
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(7) Hâl kâğıdı düzenlenirken, objektif ölçüler içinde kalınarak kişisel verilerin gizlili-

ğine riayet edilir. Altıncı fıkrada belirtilen kaynak ve yöntemlerle edinilen veri ve bilgiler ciddi

ve titiz bir şekilde tetkik ve analiz edilir. Gerekli görülen hususların sonuçları mahiyetine göre

hâl kâğıdında veya denetim raporunda açıklanabilir.

(8) Hâl kâğıdı tek nüsha düzenlenerek müfettiş tarafından imzalanır. İş taksimi yapılmak

suretiyle birden fazla müfettiş eliyle icra olunan denetimlerde; ilgili birimi denetleyen müfettiş

veya müfettişler ile grup başkanınca müştereken imza edilir. Bir birimin birden fazla müfettiş

tarafından denetlenmesinde her müfettiş denetlediği kısma ilişkin bilgileri doldurur.

(9) Haklarında hâl kâğıdı tanzim edilmeyenler açısından düzenlenmeme sebebi denetim

raporunda açıklanır.

Hâl kâğıdı düzenlenmesi

MADDE 34 – (1) Hâl kâğıdı bu Yönetmelikteki esaslar ve Genel Kurul tarafından be-

lirlenecek şekle göre düzenlenir.

(2) Hâl kâğıdı, denetlenen ve değerlendirmeye tabi hâkim ve savcılar için; 

a) Kimliği,

b) Kişisel ve sosyal özellikleri,

c) Meslekî bilgi ve çalışması, 

ç) Gerekiyorsa açıklama, müfettişin kanaati ve sonuç, 

bölümlerinden oluşur.

(3) Hâl kâğıdı formlarının düzenlenmesinde kişisel ve sosyal özellikleri bölümü yazılı,

meslekî bilgi ve çalışması bölümü ise 100 üzerinden not olarak değerlendirilir.

(4) Hâl kâğıdı doldurulurken hâl kağıdı formlarının her bölümünün altında yer alan

"not" kısmındaki açıklamalara dikkat edilir. 

(5) Kişisel ve sosyal özellikleri bölümüne ait bütün haneler değerlendirmeye tâbi tutu-

larak doldurulur.

(6) Meslekî bilgi ve çalışması bölümünde sıfat yetki ve iş bölümüne göre ilgilinin sa-

dece baktığı işle ilgili olan haneler değerlendirmeye tâbi tutulur. Bu bölümde bütün hanelerin

doldurulamaması hâlinde not dağılımı Genel Kurulca çıkarılacak ve Kurulun internet sitesi va-

sıtasıyla yargı teşkilatına duyurulacak olan Teftiş Rehberinin ekindeki formda gösterilen for-

müle göre yapılır.

(7) Meslekî bilgi ve çalışması bölümündeki notlar; 

a) 49 ve aşağısı Zayıf,

b) 50-69 arasında olan Orta,

c) 70-89 arasında olan İyi,

ç) 90-100 arasında olan Pekiyi

kabul edilerek, ilgilinin meslekî bilgi ve çalışması belirlenir ve bu husus hâl kâğıdının

sonuç bölümünün verilen not kısmına rakam ve yazıyla yazılır. 

(8) Müfettişin gerekli gördüğü izahat ve kanaat; müfettişin kanaati ve sonuç, gereki-

yorsa açıklama bölümünde belirtilir. 
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(9) Meslekî bilgi ve çalışması bölümünde belirtilen notların toplamı sonuç bölümünde
rakam ve yazı ile yazılır, verilen bu nota göre derecelendirme yapılır.

(10) Meslekî bilgi ve çalışma bölümünün sonuç kısmında takdir edilen notun orta ve
zayıf olması hâlinde durum hâl kâğıdının “açıklama, müfettişin kanaati ve sonuç” bölümünde
izah edilir. Ayrıca dayanak belgeler eklenir. Hâl kâğıdının meslekî bilgi ve çalışması bölümün-
deki hanelere baktığı işe göre tam notun %50'nin altında not takdiri halinde sebebi ilgili bö-
lümde açıklanır.  

(11) Kuvvetli delil bulunmayan inceleme ve soruşturma konularına hâl kâğıdında de-
ğinilmez.

Hâkim ve savcı adayları, adalet komisyonu personeline ait fiş ve gizli raporlar
MADDE 35 – (1) Hâkim ve Savcı Adayları, Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları İle

İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine
İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre çalıştırılarak, haklarında aynı yönetmeliğin ekinde
yer alan 3 numaralı fiş düzenlenir. Fişin sonuç ve kanaat bölümünde “Pekiyi”, “İyi”, “Orta”
ve “Zayıf” şeklindeki dörtlü ölçek sistemine göre değerlendirme yapılır.

(2) Cumhuriyet başsavcılığı, mahkemeler ve hâkimliklerde çalışan yazı işleri müdürü
ve diğer personel hakkında gerek duyulması halinde Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetme-
liğinin ekinde yer alan Ek-16 sayılı forma göre gizli rapor doldurulur. Gizli raporun sonuç bö-
lümünde “Pekiyi”, “İyi”, “Orta” ve “Zayıf” şeklindeki dörtlü ölçek sistemine göre değerlen-
dirme yapılır.

(3) Birer nüsha olarak düzenlenen 3 numaralı fişler raporla birlikte Başkanlığa, düzen-
lenmiş ise tek nüsha hâlinde gizli raporlar Adalet Komisyonuna tevdi olunur. Tevdi yazısının
bir örneği denetim dosyasına konur. 

Hâkim ve Cumhuriyet savcısı hâl kâğıtları
MADDE 36 – (1) Hâl kâğıtları, ağır ceza merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi dâ-

hilinde bulunan ilçelerde görev yapan Cumhuriyet başsavcıları ve vekilleri, bu kapsam dışında
kalan Cumhuriyet başsavcıları ve vekilleri ile Cumhuriyet savcıları, adlî yargı ilk derece mah-
kemesi hâkimleri, bölge idare mahkemesi başkanları, bölge idare daire, idare ve vergi mahke-
mesi başkanları, bölge idare, idare ve vergi mahkemesi üyeleri, bölge adliye mahkemesi Cum-
huriyet başsavcıları ve vekilleri, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları, bölge adliye
mahkemesi başkanları, bölge adliye mahkemesi daire başkan ve üyeleri için ayrı ayrı olmak
üzere Genel Kurul tarafından belirlenecek formlara uygun olarak doldurulur.

(2) Yargıtay başkan ve üyeliklerinden atanan bölge adliye mahkemesi başkanı, daire
başkanı, başsavcısı hakkında hâl kâğıdı tanzim edilmez.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Denetim Raporu, Olur ve Kapsamı

Denetim raporu ve dosyasının düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar 
MADDE 37 – (1) Yapılan denetimler sonunda denetim raporu düzenlenir. Denetim ra-

poru, Genel Kurul tarafından belirlenecek form temel alınmak suretiyle hazırlanır. Raporda,
tespit edilen aksaklıklar ilgili birimin başlığı açılmak suretiyle ifade edilir. İşleyişi normal bu-
lunan, aksaklık tespit edilmeyen veya mahallinde giderilen ve hâl kâğıdına yansıtılmayan basit
aksaklıklar açısından başlık açılmaz.
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(2) Raporun genel sonuç bölümünde sırası ile;

a) Cumhuriyet başsavcılıkları ile mahkemelerin faaliyet ve işleyişlerinin normal olup

olmadığına,

b) Denetim yerinde alınan ihbar ve şikâyetler ile yapılan araştırma, inceleme ve soruş-

turmalara, 

c) Personel, ödenek, demirbaş eşya ve diğer hususlarda hissedilen ihtiyaç ile taleplere,

ç) Bir önceki denetimde yapılan tavsiyelere riayet derecesine,

d) Haklarında hâl kâğıdı ile 3 numaralı fiş düzenlenen görevlilerin adlarına, hâl kâğıdı

düzenlenmeyen görevlilerin adları ile birlikte düzenlenmeme sebeplerine, 

e) Adalet memurları hakkında düzenlenen gizli raporların kaç adet olduğuna ve ilgili

mercie tevdii edilme bilgisine,

f) UYAP uygulamalarında aksayan hususlar ile verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında

girilip girilmediğine,

g) Gerekli görülen diğer konulara ve müfettiş düşüncesine,

yer verilir.

(3) Denetim raporunda, tavsiye yapılmasına gerek duyulmayan konulara da yer verile-

bilir. 

(4) Raporun fizikî ortamda düzenlenmesi halinde, rapora bağlı bulunan belgelere ek

numarası verilir ve bu numaralar dizi listesinde gösterilir, rapor üç nüsha hâlinde düzenlenir

ve denetime katılan müfettişler tarafından imzalanır.

(5) Denetim dosyası Genel Kurul tarafından belirlenecek dizi listesinde bulunan bel-

gelerden oluşur. Denetim dosyası ve raporu zorunlu hâller dışında mahallinde ikmâl edilip,

UYAP ortamında hazırlanması halinde elektronik imza ile imzalanarak UYAP üzerinden, fizikî

olarak hazırlanması halinde ise dizi listesine bağlandıktan sonra Başkanlığa gönderilir.

Olur ve kapsamı

MADDE 38 – (1) Hâkim ve savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında

işledikleri suçları ile sıfat ve görevleri icaplarına uymayan hâl ve eylemleri nedeniyle haklarında

araştırma ve gerektiğinde inceleme ve soruşturma yapılması, Birinci Dairenin teklifi üzerine

Kurul Başkanının oluruna bağlıdır. 

(2) Müfettişlerin denetim sırasında, denetlenen yerdeki (burada görev yapıp ayrılanlar

da dahil olmak üzere) tüm hâkim ve savcılar hakkında; araştırma, inceleme veya soruşturma

sırasında ise olur yazısında bulunan kişi veya konularla ilgili olarak; re’sen tespit ettikleri ya

da ihbar veya şikâyet almak suretiyle öğrendikleri ve gecikmesinde sakınca bulunan hususlarda

araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması için önceden olur alınması gerekmez. Ancak so-

ruşturmaya geçildiğinde durum inandırıcı nedenler açık şekilde belirtilip, bu kanaati oluşturan

bilgi ve belgelerden lüzumlu görülenler de eklenerek, Başkanlık aracılığıyla Kurul Başkanına

sunulmak için Birinci Daireye iletilmek üzere Genel Sekreterliğe bildirilir. Soruşturmanın de-

vam etmemesi yönünde bir karar verilmedikçe işlemlere devam edilir.
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(3) Hâkim ve savcılar hakkında Başkanlığa gelen ya da müfettişlerin, denetim, araştır-

ma, inceleme veya soruşturma sırasında; denetlenen yer yahut haklarında araştırma, inceleme

veya soruşturma yapılan kişi veya konularla ilgili olmayan bir ihbar veya şikâyet almaları ya

da böyle bir durumu tespit etmeleri hâlinde keyfiyet Başkanlık aracılığıyla Birinci Daireye ile-

tilmek üzere Genel Sekreterliğe bildirilir.

(4) Müfettişler hakkındaki ihbar ve şikâyetlerde olur, Birinci Daire aracılığıyla Kurul

Başkanından alınmak üzere Başkan tarafından kanaatini de içerecek şekilde düzenlenen evrakla

birlikte Genel Sekreterliğe gönderilir. İnceleme veya soruşturma yapılması yönünde olur ve-

rilmesi halinde Başkanlıkça düzenlenen rapor ilgili daireye sunulmak üzere Genel Sekreterliğe

gönderilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Araştırma, İnceleme, Soruşturma ve Raportörlük

Araştırma

MADDE 39 – (1) Müfettişler, Birinci Dairenin teklifi ve Kurul Başkanının oluruyla il-

gili kişi ve konular hakkında araştırma yaparlar.

(2) Araştırmanın tefahhus yoluyla yapılmasının Kurul Başkanının oluruyla tensip edil-

mesi hâlinde, müfettiş sağlıklı bir sonuca ulaşmak için olay hakkında bilgisi olabilecek kişilerle

temas kurar. Yazılı beyanlara başvurmadan ve işin gizliliğine azamî derecede titizlik göstererek

bilgi toplar. Lüzumu hâlinde evrak ve belgeleri inceler.

(3) Hâkim ve savcılar hakkında yapılan araştırmada, zorunluluk olmadıkça hâkim ve

savcılar dışındaki adalet personelinin bilgisine başvurulmaz. 

İnceleme ve soruşturma

MADDE 40 – (1) İnceleme ve soruşturma aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a) İnceleme ve soruşturma, iddia ve savunma çerçevesinde gerekli görülen leh ve aleyh-

teki bütün deliller toplanarak sonuçlandırılır. İnceleme ve soruşturma raporu imkânlar ölçü-

sünde mahallinde yazılır.

b) İnceleme ve soruşturmalar sırasında mesailerine engel olmamak için üst seviye kamu

görevlileri tefahhus yöntemiyle dinlenilebilirler. Bilahare bu görüşme tefahhus tutanağına bağ-

lanır. Şayet bu kişilerin anlatımları inceleme ve soruşturma mevzusu hakkında esaslı bir delil

niteliğinde bulunur ve ilgili yeminli ifade vermekten kaçınır ise beyanını yazılı olarak verilmesi

istenir.

c) İddia konusunu aydınlatabilecek ve yeterli kanaat oluşmasını sağlayacak her türlü

evrak ve belge tetkik olunur, gerekli olanların asılları veya onaylı örnekleri ve inceleme tuta-

nakları rapora eklenir, taraflarca gösterilen veya bilgisi olabileceği değerlendirilen yeterli sayıda

tanık dinlenir. 

ç) İnceleme ve soruşturma işlemleri sırasında el konulan eşya mahal Cumhuriyet baş-

savcılığı emanet memurluğunda muhafaza altına aldırılabilir. 

d) İhbar edeni veya şikâyetçileri birden ziyade olsa da konu ve delil bakımından irtibat

bulunan hâllerde, bu konular tek madde hâlinde incelenir, konu veya şahısta birlik olduğu du-

rumlarda inceleme ve soruşturma müfettiş tarafından birleştirilir. 
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e) Denetim, araştırma, inceleme veya soruşturma sırasında, kıdemli hâkim veya savcı

tarafından da muhakkik sıfatıyla araştırma, inceleme veya soruşturma yapılmakta olduğu öğ-

renildiğinde, bu evrak tetkik edilerek gerektiğinde örneği alınabilir. Söz konusu evrakın dene-

tim, araştırma, inceleme veya soruşturma ile görevlendirilen müfettiş tarafından yürütülmesinin

evrak kapsamı veya irtibat gibi nedenlerle daha yararlı olacağının düşünülmesi halinde evrak

ilgilisinden alınarak bu durum Genel Sekreterlik aracılığı ile Birinci Daireye iletilmek üzere

Başkanlığa bildirilir.

f) Soruşturma oluruna bağlanmış olarak intikal eden veya soruşturma oluru alınan hâl-

lerde delil durumuna göre gerektiğinde ilgililerin savunmalarına başvurulur. Savunma yedi

günden az olmamak üzere verilen süre içinde yazılı olarak istenir, ilgilinin talebi hâlinde sa-

vunması bizzat müfettiş tarafından sözlü olarak alınarak tutanağa geçirilir. Süresi içinde sa-

vunmasını yapmadığı takdirde bu hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu da ayrıca bildirilir,

ilgilinin yazılı talebi ile savunma süresi makul ölçüde uzatılabilir.

g) Savunma talebine ilişkin yazılı veya sözlü savunma alınması sırasında, ilgiliye, isnat

edilen fiiller ile soruşturma konuları ayrı ayrı ve açık olarak, yer, zaman ve oluş biçimi gibi

hususları içerecek şekilde bildirilir. Sadece disiplin cezasını gerektiren soruşturmalar hariç ol-

mak üzere görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında işlenen suçlara ilişkin savunmalarda

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda şüpheliye tanınan haklar hatır-

latılır. 

ğ) Kişisel suç iddialarında, olay yetkili adlî mercie intikal ettirilir ve gerekirse disiplin

yönünden inceleme veya soruşturma yürütülmesiyle ilgili, 38 inci maddede belirtilen işlem-

lerden uygun bulunanı yerine getirilir.

h) Grup denetimi veya soruşturması sırasında Başkanlıktan gönderilen araştırma, in-

celeme ve soruşturma evrakı, müfettiş ismi belirtilerek gönderilmemişse grup başkanı tarafın-

dan kendisi ve gruptaki müfettişler arasında hakkaniyet ilkesine göre dağıtılır.

Tedbir istemi ve ön rapor

MADDE 41 – (1) İnceleme veya soruşturma sırasında, ilgilinin göreve devamının in-

celeme veya soruşturmanın selametine veya yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği ka-

naatine ulaşılması halinde, rapor tanzimi beklenilmeden, geçici tedbirle görevinden uzaklaştı-

rılması veya soruşturmanın neticelendirilmesine kadar başka bir yargı çevresinde görevlendi-

rilmesi talebiyle, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 77 nci mad-

desi uyarınca düzenlenecek ön rapor, Başkanlık aracılığıyla Genel Sekreterliğe gönderilir.

(2) Tedbir istemini içeren ön rapora, talebin dayanağını oluşturan tanık beyanları ile

sair bilgi ve belgeler de eklenir.

Araştırma, inceleme ve soruşturma raporları

MADDE 42 – (1) Araştırma, inceleme ve soruşturma üzerine düzenlenecek raporların

başlığına; araştırmalarda “araştırma raporu”, incelemelerde “inceleme raporu”, soruşturmalarda

“soruşturma raporu”, inceleme ve soruşturmanın birlikte yapıldığı hallerde ise “inceleme ve

soruşturma raporu” yazılır.
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(2) Daha sonra sırasıyla; 

a) Araştırma, inceleme veya soruşturma olurunun tarih ve sayısı,

b) Varsa ihbar eden veya şikâyetçinin açık kimlik ve adresi,

c) Haklarında araştırma, inceleme veya soruşturma yapılanların isim, görev ve sicilleri, 

ç) Haklarında araştırma, inceleme veya soruşturma yapılan kimselerin birden ziyade

olması ya da tek kişi hakkında birden çok isnat bulunması hâllerinde, kişi ve bunlara ait isnatlar

ayrı ayrı, ancak gerekli bulunan hallerde rapor yazımında kolaylık sağlanması açısından, ihbar

edeni veya şikâyetçileri birden ziyade olsa da, şahıs, konu ve delil bakımından irtibatları belir-

tilmek suretiyle isnat tüm ilgilileri kapsayacak şekilde tek madde hâlinde,

d) Araştırma, inceleme veya soruşturmanın ne şekilde yapıldığı, hangi delillerin top-

landığı, gerek görülmeyenlerin ise toplanmama sebepleri, 

e) Deliller, tanık beyanları ve belgeler başlığı altında, dizi numaralarına yer verilerek, 

gösterilir. 

f) Araştırma, inceleme veya soruşturma maddeleri tek tek ele alınarak; 

1) İddia kısaca özetlenir,

2) Soruşturma raporlarına özgü olmak üzere, ilgilinin savunmasına özet olarak yer ve-

rilir, 

3) Delillerin değerlendirilmesi bölümünde tanık beyanları mümkün olduğu kadar grup-

landırılarak özetlenir. Leh ve aleyhteki deliller iddia ve savunma ile karşılaştırılıp tahlil edilir.

İddia konusuyla ilgili olarak yeterli kanaatin oluşmasını sağlayan hususlar gerekçesiyle birlikte

açıklanır.

g) “Uygulanması düşünülen işlem” bölümünde; 

1) Araştırmalarda; “inceleme veya soruşturma yapılmasına yer olmadığı”, 

2) İncelemelerde; “soruşturma yapılmasına yer olmadığı”, 

3) Soruşturmalarda;

- Suç mahiyetinde görülen hususlardan dolayı ilgili kanun maddesine değinilmeksizin

“kovuşturma yapılması” ve meslekten çıkarma ile yer değiştirme cezaları açıkça belirtilip, bun-

ların dışında kalan disiplin cezaları yönünden ise “disiplin cezası uygulanması”,

- Suç mahiyetinde görülmeyen hususlarda, meslekten çıkarma ve yer değiştirme cezaları

açıkça belirtilip, bunların dışında kalan disiplin cezaları yönünden ise “disiplin cezası uygu-

lanması”,

- Soruşturma yapılmasına rağmen ceza veya disiplin yönünden bir muamele ifasına lü-

zum görülmeyen hâllerde ise “soruşturma evrakının işlemden kaldırılması”,

şeklinde düşünce bildirilir. 

(3) Araştırma, inceleme veya soruşturma maddelerinin birden fazla olduğu hâllerde,

açılacak “genel sonuç” bölümünde; araştırma, inceleme ya da soruşturma maddelerinden dolayı

uygulanması istenilen işlemler, madde numaraları gösterilerek belirtilir. 
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(4) Hakkında inceleme veya soruşturma yapılan hâkim veya savcının bulunduğu ma-

halde, Hâkimler ve Savcılar Kanununun 46 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uya-

rınca, göreve devamında sakınca görülmesi ve idarî tasarrufla yerinin değiştirilmesi lüzumuna

kanaat getirilmesi halinde, raporun uygulanması düşünülen işlem veya genel sonuç bölümünde

bu hususa yer verilir. Ancak bu konu inceleme veya soruşturmanın devamı sırasında tedbir ola-

rak intikal ettirilmiş ise, aynı bölümde tedbir talebine müteallik yazıya atıfta bulunmakla yeti-

nilir. 

Bilgilendirme yazısı

MADDE 43 – (1) Araştırma, inceleme ve soruşturmanın tamamlanamaması veya ra-

porların yazılamaması sebepleri her ayın ilk haftası içinde Başkanlığa bir yazıyla bildirilir.

En üst dereceli kolluk amirleri hakkında araştırma, inceleme ve soruşturma

MADDE 44 – (1) En üst dereceli kolluk amirlerinin adlî görevlerinden doğan suçla-

rından dolayı Ceza Muhakemesi Kanununun 161 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, hâ-

kimlerin tabi olduğu usule göre araştırma, inceleme ve soruşturma yapılır. Karar organının ayrı

oluşu dikkate alınmak suretiyle raporda disiplin yönünden düşünce belirtilmeyerek “Rapor ör-

neğinin merciine tevdii” denilmekle yetinilir. 

(2) Denetim sırasında, denetlenen yerdeki (burada görev yapıp ayrılanlar da dahil olmak

üzere) en üst dereceli kolluk amirlerinin adlî görevlerine ilişkin suç teşkil eden eylemleri hak-

kında; araştırma, inceleme veya soruşturma sırasında ise olur yazısında bulunan kişi veya ko-

nularla ilgili olarak re’sen tespit ettikleri ya da ihbar veya şikâyet almak suretiyle öğrendikleri

ve gecikmesinde sakınca bulunan adlî görevlere ilişkin suç teşkil eden eylemlerle ilgili diğer

hususlarda araştırma, inceleme ve soruşturması yapılması için önceden olur alınması gerekmez.

Ancak soruşturmaya geçildiğinde durum inandırıcı nedenler açık şekilde belirtilip, bu kanaati

oluşturan bilgi ve belgelerden lüzumlu görülenler de eklenerek, Başkanlık aracılığıyla Kurul

Başkanına sunulmak için Birinci Daireye iletilmek üzere Genel Sekreterliğe bildirilir. Soruş-

turmanın devam etmemesi yönünde bir karar verilmedikçe işlemlere devam edilir.

(3) En üst dereceli kolluk amirleri hakkında Başkanlığa gelen ya da müfettişlerin de-

netim, araştırma, inceleme veya soruşturma sırasında; denetlenen yer yahut haklarında araştır-

ma, inceleme veya soruşturma yapılan kişi veya konularla ilgili olmayan bir ihbar veya şikâyet

almaları ya da böyle bir durumu tespit etmeleri hâlinde keyfiyet Başkanlık aracılığıyla Birinci

Daireye iletilmek üzere Genel Sekreterliğe bildirilir.

Diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak işlemler

MADDE 45 – (1) Denetim ve soruşturma yönünden, Kurulun görev ve yetki kapsamı

dışında bulunan kamu görevlileri hakkında, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmalar sı-

rasında alınan ihbar ve şikâyetler ile bunların müfettiş tarafından rastlanılan disiplin ve görev

suçuyla ilgili eylemleri, ayrıntılı bir yazıya bağlanarak, gereği için yetkili Cumhuriyet başsav-

cılığı ve ilgilinin disiplin amirliğine gönderilerek, lüzum görülenlerin sonuçları hakkında Baş-

kanlığa bilgi verilmesi gerektiği hususu da ayrıca belirtilir. 
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Raportörlük

MADDE 46 – (1) Denetim dosyaları ile araştırma, inceleme ve soruşturma evrakı, Baş-

kanlıkça görevlendirilecek bir veya birkaç müfettiş tarafından incelenir. 

(2) Dosya ve evrak içerisinde düzeltilmesi veya tamamlatılması gerektiği kanaati oluşan

hususlar varsa, bunların giderilmesi raportör müfettiş tarafından dosyayı tanzim eden müfet-

tişten istenir. Müfettişler arasında oluşan görüş farklılıklarının giderilememesi hâlinde konu

raportör tarafından Başkanlığa iletilerek verilecek talimat dairesinde hareket edilir, gerekirse

Başkan tarafından yazı ile düzeltmelerin yapılması, aksi takdirde görüş veya dayanağını yazılı

olarak bildirmesi ilgili müfettişten istenir. Dosyayı düzenleyen müfettiş tarafından bu yazı üze-

rine gereken düzeltmelerin yapılmamasının nedenleri bir yazı ile Başkanlığa bildirildiği tak-

dirde başka bir müfettişe yeniden inceleme yaptırılır; bu inceleme sonunda, Başkanlıkça belir-

lenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır. 

(3) Raportör müfettiş tarafından alınan notlar dosyaya eklenebilir.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim dosyası, raporlar, hâl kâğıtları ve 3 numaralı fişler hakkında yapılacak

işlemler

MADDE 47 – (1) Denetim raporu ve tavsiyeler listesinin birer suretinin de bulunduğu

denetim dosyası ile araştırma, inceleme ve soruşturma raporlarının suretleri Teftiş Kurulunda

fizikî olarak veya UYAP ortamında arşivlenir. Denetim raporu, hâl kâğıtları ve ekleri ile araş-

tırma, inceleme ve soruşturma evrak ve raporları Genel Sekreterliğe gönderilir. 

(2) Denetim raporunun bir örneği ve 3 numaralı fişler Adalet Bakanlığına gönderilir.

Görüş ve tekliflerin intikali

MADDE 48 – (1) Denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmalar sonunda, müfettişle-

rin, uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi, idarî tedbir alınması, denetlenen birimlerin

ihtiyaçlarının karşılanması, kadronun azaltılması veya artırılması gibi hususlara dair olan ve

Başkanlıkça da uygun bulunan görüş ve teklifleri değerlendirilmek üzere Genel Sekreterliğe

gönderilir.

Kanun yollarına başvurulmasının temini

MADDE 49 – (1) Kanun yollarından geçmeden kesinleşen ve hukuka aykırı olduğuna

kesin olarak kanaat getirilen kararlara karşı kanun yararına bozma yoluna gidilmesi talebi so-

nucunda Başkanlığa bilgi verilmesi kaydını da taşıyan bir yazı ile ilgisine göre mahallî Cum-

huriyet başsavcılığına ya da Danıştay Başsavcılığına intikal ettirilir. 

Yazışmalar

MADDE 50 – (1) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda resmî ve özel kuruluş ve

kişilerle doğrudan yazışma yaparlar. 

(2) Grup denetimlerinde grup başkanı tarafından yetki verildiği takdirde ilgili müfettiş

kendi uhdesinde bulunan konularla alâkalı olarak Başkanlık veya Başkanlık aracılığıyla yapı-

lanlar hariç, bizzat yazışma yapar.
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(3) Kurul Başkanlığı, Bakanlık merkez teşkilatı ve yüksek yargı organlarıyla yapılan
yazışmalar, Başkanlık aracılığıyla yerine getirilir.

Araştırma, inceleme ve soruşturma kayıt defteri 
MADDE 51 – (1) Başkanlık tarafından müfettişlere tevdi edilen araştırma, inceleme

ve soruşturma görev yazıları, bu amaçla Başkanlıkta fizikî veya UYAP ortamında tutulan def-
tere kaydolunur. Müfettişler söz konusu işlemlerle ilgili tüm yazışmalarında defterdeki bu nu-
marayı kullanır. 

UYAP’ın kullanılması
MADDE 52 – (1) Başkanlığın görev alanına giren konulara ilişkin her türlü veri, bilgi

ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri ve bunlara ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, sak-
lama ve arşivleme işlemlerinde UYAP’ın sağladığı imkânlardan, güvenli elektronik imza da
kullanılmak suretiyle yararlanılır. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan belgeler ayrıca fizikî
olarak gönderilmez. 

(2) Elektronik ortamdan fizikî örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belgenin
aslının aynı olduğu belirtilerek Başkanlığın görevlendireceği personel veya ilgili müfettişin
bizzat ya da görevlendireceği personel tarafından imzalanır ve mühürlenir. 

(3) Başkanlığa ve müfettişlere elektronik ortam dışında gönderilen evrak, tarama ve
dağıtım merkezinde elektronik ortama aktarılarak UYAP’a kaydedilir.

(4) Müfettişler denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma işlemlerini, merkezden
veya mahallinde, UYAP’ı kullanarak yerine getirebilirler.

(5) Müfettişler teftiş yaptığı birimlerde UYAP’ın kullanılmasını ve bu konuya ilişkin
bulunan kanun ve diğer mevzuata (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uyulup uyulma-
dığını denetler ve gerekli konularda Kurula teklifte bulunurlar. 

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hususlarda Genel Kurul veya

Başkanlık tarafından alt düzenleyici işlemler yapılabilir ve bunlardan ilgili bulunanlar Kurulun
internet sitesi vasıtasıyla yargı teşkilatına duyurulur. 

(2) Bu Yönetmelikte Genel Kurul tarafından düzenlenmesi öngörülen dizi listesi ve
formlar Genel Kurulca çıkarılacak ve Kurulun internet sitesi vasıtasıyla yargı teşkilatına du-
yurulacak olan Teftiş Rehberinin ekinde yer alır. 

Mühürlenecek evrak
MADDE 54 – (1) Müfettişlere numaralı bir resmî mühür verilir. 
(2) Hâl kâğıdı, 3 numaralı fişler, gizli raporlar, tavsiyeler listesi, denetim, inceleme, so-

ruşturma ve araştırma raporları fizikî ortamda düzenlenmesi halinde müfettişlik mührü ile mü-
hürlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 55 – (1) 9/4/2011 tarihli ve 27900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâ-

kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı

yürütür.

12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



İstanbul Rumeli Üniversitesinden:
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü
eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, İstanbul Rumeli Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen ve yük-
sek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sı-
navlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
b) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı: İlgili enstitünün anabilim/anasanat dalı başkan-

lığını,
c) ANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,
ç) Enstitü: İstanbul Rumeli Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan

enstitüleri,
d) Enstitü kurulu: İlgili enstitünün enstitü kurulunu,
e) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitünün enstitü yönetim kurulunu,
f) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
g) Mezuniyet notu: Mezun olan öğrenciler için mezuniyet notunu, mezun olmamış ön

kabullü başvuru yapan öğrenciler için son birikimli ağırlıklı not ortalamasını,
ğ) Müdürlük: Enstitülerin müdürlüklerini,
h) Öğretim elemanı: İstanbul Rumeli Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri, öğretim

görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,
ı) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,
i) Rektörlük: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünü,
j) Senato: İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunu,
k) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
l) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,
m) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Rumeli Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
o) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Kabul

Kontenjan tespiti ve ilanı
MADDE 4 – (1) Enstitülerdeki yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına

öğrenci alınıp alınmaması ve alınacak öğrenci sayısı anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
rileri dikkate alınarak enstitü kurulunca belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanır.
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(2) Enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik prog-
ramlarının adları, kontenjanları ve gerekli görülen diğer bilgiler Rektörlüğe bildirilir ve Senato
tarafından kararlaştırılmış akademik takvimde yer alan son başvuru tarihi ve sınav tarihleri ile
birlikte toplu olarak ilan edilir.

Başvuru koşulları
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans diplomasına sahip olmaları

veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Li-
sansüstü programlara hangi alanlardan öğrenci kabul edileceğine dair düzenlemeler her yıl
program bazında enstitü kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenebilir.

b) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların lisans veya tezli yük-
sek lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için tezli yüksek lisans öğrenimle-
rinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Eczacılık ve fen fakültelerinden lisans veya yük-
sek lisans derecesine sahip olanlar doktora programına başvurabilirler. Lisansüstü programlara
hangi alanlardan öğrenci kabul edileceğine dair düzenlemeler her yıl program bazında enstitü
kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenebilir.

c) Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten, başvurdukları programın
puan türünde, tezli yüksek lisans için en az 50, doktora için en az 70 (lisans derecesiyle doktora
için en az 80) almış olmaları ve bunu belgelemeleri gerekir. Ancak, bu puanlar her yıl program
bazında enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla yükseltilebilir. Enstitülerin tezsiz yük-
sek lisans programları ile yabancı uyruklu kontenjanına başvurularda ve Güzel Sanatlar Ens-
titüsüne başvurularda ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Program türüne göre istenecek ALES
puan türü enstitü kurulunca önerilerek Senato tarafından karara bağlanır.

ç) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların YDS’den (veya
YÖKDİL’den) doktora için en az 50, sanatta yeterlik için en az 55 puan almış olmaları gerekir.
Yabancı uyruklu adayların İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den (veya
YÖKDİL’den) en az 60 puan almış olmaları gerekir. Temel Tıp Bilimlerine doktora başvurusu
yapacak adayların da bu bentte belirtilen yabancı dil koşullarını yerine getirmeleri gerekir.
Yüksek lisansa başvuracak adaylardan enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla yabancı
dil puanı istenebilir.

d) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için adaylardan tıp fa-
kültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 55 Temel Tıp Puanına veya ALES’in sayısal kıs-
mından 60 puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplo-
masına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sa-
yısal kısmından 60 puana sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı; TUS’un Temel Tıp Bilimleri
Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ile Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edi-
len standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmasından elde edilir.

e) 8 inci ve 10 uncu maddelerde yer alan hususların uygulanmasıyla ilgili olarak, dip-
lomayı veren yükseköğretim kurumunun belirlediği mezuniyet notu varsa buna göre işlem ya-
pılır, yoksa transkriptte yer alan tüm notların ağırlıklı ortalaması alınır. Mezuniyet notu ve
transkriptlerdeki puan değerleri başka işaretlerle gösterilmişse bunların 100 puan üzerinden
karşılığı bulunur ve buna göre işlem yapılır. Başvuruda aranacak asgari lisans ve/veya yüksek
lisans mezuniyet notu; lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik için lisans mezuniyet notu
en az 4 üzerinden 3 veya muadili olmak kaydıyla, her yıl program bazında enstitü kurulunun
önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

f) Yeni kurulan veya gelişmekte olan yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenim
görmeleri amacıyla alınan araştırma görevlileri, Üniversitenin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araş-
tırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ile enstitülerde ye-
niden değerlendirmeye tabi tutulmadan lisansüstü öğrenim görmek üzere görevlendirilebilir.
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Başvuru şekli
MADDE 6 – (1) Adaylar başvurmak istedikleri programı belirten dilekçeye öğrenim

durumlarını gösteren belgeyi ve enstitü yönetim kurulunca istenen diğer belgeleri ekleyerek
süresi içinde enstitüye başvururlar. Yabancı dil sınavına tabi olanlar Senato tarafından sınav
açılması kabul edilmiş olan dillerin hangisinden sınava gireceklerini de belirtirler. Başvuru için
gerekli diploma yurt dışından alınmış ise, YÖK tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması
gerekir.

Yurt dışından başvuru
MADDE 7 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü

programlara kontenjan dahilinde kabullerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programı izleyebilecekleri kadar

Türkçe dil bilgisi yeterliliğinin nasıl değerlendirileceğine Üniversite Yönetim Kurulunca karar
verilir.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların değerlendirilmesine ilişkin

esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı ile gerektiğinde lisans

mezuniyet notu, mesleki bilgi değerlendirmesi ve/veya mülakat sonucu değerlendirmeye alınır.
Mesleki bilgi değerlendirmesi sözlü (mülakat) ve/veya yazılı olarak yapılır. Enstitülerin tezsiz
yüksek lisans programları kabullerinde ALES sonuçları dikkate alınmaz. Güzel Sanatlar
Enstitüsü kabullerinde, lisans mezuniyet notu, sözlü ve/veya yazılı ve/veya uygulamalı mesleki
bilgi değerlendirmesi, portfolyo incelemesi ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır ve ALES
sonuçları dikkate alınmaz. Bu değerlendirmelere ilişkin hususlar ile mesleki bilgi değerlendir-
mesi ve mülakat usulleri, başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve bu belgelerin başarı
notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil sınavları ve söz konusu
sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı dil bilgisi asgari puanı enstitü kurulunun
önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu hususlar 4 üncü maddeye göre yapılacak ilan-
da belirtilir.

b) Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı ile lisans ve/veya yüksek li-
sans mezuniyet notu, mesleki bilgi değerlendirmesi ve/veya mülakat sonucu değerlendirmeye
alınır. Mesleki bilgi değerlendirmesi sözlü (mülakat) ve/veya yazılı olarak yapılır. Bu değer-
lendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen referans mektubu, neden doktora
yapmak istediğini belirten komposizyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler
ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil
sınavları ve söz konusu sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı dil bilgisi asgari
puanı enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu hususlar 4 üncü mad-
deye göre yapılacak ilanda belirtilir. Yabancı dil bilim alanlarında doktora yapacak adaylar
YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş başka bir yabancı dilden sınava tabi tutulur.

c) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet
notu, sözlü ve/veya yazılı ve/veya uygulamalı mesleki bilgi değerlendirmesi/mülakat/portfolyo
incelemesi sonucu yapılan değerlendirme ile başarı notu belirlenir. Mesleki bilgi değerlendir-
mesi yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Güzel Sanatlar Enstitüsüne giriş değerlendirmesinde
ALES sonuçları dikkate alınmaz. Bu değerlendirmelere ilişkin hususlar ile mesleki bilgi de-
ğerlendirmesi/mülakat/portfolyo değerlendirme usulleri, başvuru için adaylardan istenen refe-
rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten komposizyon, uluslararası stan-
dart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu
enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu hususlar 4 üncü maddeye
göre yapılacak ilanda belirtilir.
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ç) Temel Tıp Bilimlerindeki doktora programlarına öğrenci kabulünde Temel Tıp Puanı
veya ALES puanı ile gerektiğinde lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet notu ve mülakat so-
nucu değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan
istenen diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu enstitü kurulu-
nun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu hususlar 4 üncü maddeye göre yapılacak
ilanda belirtilir. Başarı notunun % 50’sini Temel Tıp Puanı veya ALES puanı belirler.

d) Mülakata alınacak öğrenciler, yapılan başvuruların ALES, mezuniyet notu, yabancı
dil puanı, mesleki bilgi değerlendirmesi ve Senatonun belirlediği diğer esaslar çerçevesinde
ilgili jüri tarafından yapılacak ön değerlendirme neticesinde belirlenir. Mülakata alınacak öğ-
renci sayısı; on ve altındaki program kontenjanları için yirmi kişi, onun üstündeki program
kontenjanları için kontenjanın iki katıdır.

e) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yazılı değerlendirmelerin yanı sıra mes-
leki bilgi değerlendirmeleri ve mülakatlar tutanakla kayıt altına alınır.

f) Yüksek lisansa girişte Rektörlükçe düzenlenen Yabancı Dil Sınavı, İstanbul Rumeli
Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanıp uygulanır.

g) Lisansüstü programlara giriş değerlendirmesinde hesaplanacak başarı notunun en az
% 50’sini ALES puanı belirler. ALES’in hangi puan türündeki puanının hangi program için
esas alınacağına enstitü kurulunun önerisi üzerine Senatoca karar verilir. Enstitülerin tezsiz
yüksek lisans programları ile Güzel Sanatlar Enstitüsüne giriş değerlendirmesinde ALES koşulu
aranmaz ve son değerlendirmede kullanılacak başarı notuna; mezuniyet notunun, mesleki bilgi
değerlendirmesi/mülakat ve/veya portfolyo gibi değerlendirmelerin ne şekilde etki edeceği ens-
titü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Mesleki bilgi değerlendirmesi ve mülakat sınavlarının düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) Sınavlarda görev yapacak jüri üyeleri anabilim/anasanat dalı başkan-

lığının önerileri dikkate alınarak enstitü yönetim kurulunca belirlenir.
(2) Sınavların düzeni ilgili müdürlüklerce sağlanır. Sınava giren adaylar enstitü yönetim

kurulu tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.
Sonuçların ilanı ve kayıt
MADDE 10 – (1) Başvuruların değerlendirilmesi sonucu başarılı olan adayların sayısı

ilan edilen kontenjandan fazla ise en yüksek başarı notu alandan başlayarak enstitü kurulu ta-
rafından belirlenen en düşük başarı puanına kadar sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar
aday lisansüstü programa kabul edilir. Başarı notları aynı olan adaylar arasında sıralama ya-
pılması gerektiğinde son mezuniyet notu esas alınır. Başarılı olan asil adaylar ve varsa yedekleri
enstitü yönetim kurulu kararı ile müdürlükçe ilan edilir.

(2) Lisansüstü programları kazanan adaylar enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarih-
ler arasında ve istenen belgelerle birlikte enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Sü-
resi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday bu hakkını kaybeder.

(3) Bir yüksek lisans programına giriş için kabul edilen adayların sayısı beş veya daha
az ise enstitü yönetim kurulu o yıl veya yarıyılda programın açılmamasına karar verebilir. İkinci
öğretim lisansüstü programlarının açılması için bu sınır enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

Yatay geçiş
MADDE 11 – (1) Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü

programın en az bir yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler aşağıda
belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş
yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü programlarda yatay geçişle ilgili esaslar aşağıda belirtil-
miştir:

a) Hangi programdan hangi programa yatay geçiş yapılabileceği ve kontenjanları, ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca belirlenir ve Senato
tarafından kesin karara bağlanıp 4 üncü maddede belirtildiği şekilde ilan edilir.
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b) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ben-
dinde belirtilen şekilde belirlenmiş olan lisansüstü başvurudaki yabancı dil şartlarını yerine
getirmesi gerekir.

c) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gö-
rüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca görevlendirilen jüri tarafından yapılacak değerlendir-
mede başarılı olması gerekir.

ç) Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve
kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında yatay geçiş jürisi tarafından öne-
rilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hükümlerine göre ta-
nınacak süre ve diğer hususlar enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Jüri tarafından en fazla
toplam 9 kredilik ders önerilebilir. Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak
zorundadır. Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa
bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

(2) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış öğrenci, ikinci yarıyılından sonra aynı programın tezli veya birinci öğretimdeki
tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Öğrenci geçiş yaptığı programın şartlarına uymakla
yükümlüdür. Öğrencinin ders muafiyeti ve intibakları anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi
üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, 5 inci maddede belirtilen koşulları
sağlamak kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek
lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans progra-
mındaki derslerin yerine sayılır.

Özel öğrenci
MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya lisansüstü öğrencisi olup

belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu kararı ile açık bulunan lisansüstü derslerden her yarıyıl için en çok ikisine
özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Bu öğrencilere ilişkin diğer esaslar şunlardır:

a) Her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca kredi başına belirlenen öğrenim üc-
retini ödemekle yükümlüdürler.

b) Ders ve sınavlarla ilgili yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.
c) Öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak müteakip yılda Üniversitenin bir li-

sansüstü programına girmeyi başardıkları takdirde, başardıkları dersler, anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile izledikleri program için geçerli sayı-
labilir.

(2) Üniversite programlarına kayıtlı öğrenciler diğer yükseköğretim kurumlarından özel
öğrenci olarak ders alabilirler.

(3) Üniversite programlarına kayıtlı öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından
özel öğrenci statüsünde aldığı dersler en fazla 6 kredi olmak üzere enstitü yönetim kurulu kararı
ile tamamlaması gereken ders yüküne sayılabilir. Bu derslerin başarılması halinde S harfli
başarı notu verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı öğrencinin bilimsel/sanatsal

araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını
sağlamaktır. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders,
bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Güzel Sanatlar Enstitüsünde tez çalışması,
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sergi/proje/gösteri/resital/konser/temsil gibi uygulamalı çalışmalarla bu çalışmaları teorik dü-
zeyde açıklayan eser metninden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az 6 kredilik derse
ve tez önerisi veren öğrenci her yarıyıl teze kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenci, öğrenimi sırasında almamış olması koşulu ile lisans derslerinden en fazla
iki adet (toplam 6 kredi), doktora/sanatta yeterlik derslerinden en fazla iki adet (toplam 6 kredi)
ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı, diğer yük-
seköğretim kurumu ve enstitü yönetim kurulunun kabulü ile aynı veya farklı enstitülerdeki
farklı programlarda veya başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans
ve/veya doktora/sanatta yeterlik derslerinden en fazla iki adet (toplam 6 kredi) ders seçebilir.
Ancak, lisans dersleri, doktora/sanatta yeterlik dersleri ile bu tür derslerin, toplam kredisi do-
kuzdan fazla olmayacak şekilde toplam üç tanesi ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayı-
lır.

(3) Derslerini başarıyla tamamlayamayan veya derslerini başarıyla tamamlamış olsa
dahi GANO’su 2,50’nin altında kalan öğrenci tez savunma sınavına girebilmek için not orta-
lamasını sağlayana kadar derslerini tekrar etmeye devam eder.

Süre
MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıl, azami

süresi altı yarıyıldır. Öğrenci, tezini tez önerisinin kabulünden itibaren en erken ikinci yarıyılın
sonunda savunabilir. 48 inci maddeye göre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede
sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için programı tamamlama süresi enstitü
yönetim kurulu kararı ile üç yarıyıla indirilebilir.

Tez danışmanı atanması ve tez çalışması
MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı

her öğrenci için en erken ikinci yarıyılın başı, en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar enstitüye
bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı; Üniversite öğretim üyeleri, yoksa doktora, sanatta yeterlik veya tıpta
uzmanlık derecesine sahip Üniversitede kadrolu öğretim görevlileri arasından seçilir. Bir öğ-
rencinin tez danışmanı, danışmanın başvurusu veya öğrencinin talebi üzerine anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-
ci tez danışmanı atanır. İkinci tez danışmanı; Üniversiteden, diğer yurt içi veya yurt dışı üni-
versitelerden, araştırma kuruluşlarından veya ilgili sektörden alanında doktora/tıpta
uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden seçilebilir.

(4) Tez danışmanı, atanmasından itibaren üç ay içinde, enstitü yönetim kurulunca tespit
edilen esaslar çerçevesinde tez önerisini enstitüye bildirir ve tez çalışması için bir program dü-
zenleyerek öğrencinin bu çalışmalarını sınamaya tabi tutar.

(5) Tez süresince aralıklı üç yarıyıl veya aralıksız iki yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrenci
enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

enstitü kurulu tarafından belirlenen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır. Tez sınavı tezin enstitüye teslimini izleyen iki ay içinde yapılır.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tezini tez önerisinin kabulünden itibaren en geç
dördüncü yarıyıl sonunda jüri önünde savunmak zorundadır. Altıncı fıkrada belirtilen düzeltme
hakkı saklı kalmak kaydıyla, bu süre sonunda savunmasını yapmayan öğrenci enstitü yönetim
kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar. Bu durumda, öğrencinin talebi halinde
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu yeni bir tez danışmanı
atar.
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(3) Tezli yüksek lisans öğrencisinin tez sınavına girebilmesi için tezle ilgili çalışmalarını
ulusal veya uluslararası hakemli en az bir dergiye ya da ulusal veya uluslararası en az bir kongreye
göndermiş olması ve bunu belirten bir yazıyı enstitü yönetim kuruluna sunması gerekir. Tez
danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alır.

(4) Yüksek lisans tez jürisi anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki
başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere
tercihen tezin bilim alanında araştırmalar yapmış üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden
oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 45, en çok 120 dakikadır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar. Tezi hakkında
düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde
yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi reddedilen öğrenci farklı bir tez önerisi ile yük-
sek lisans tez çalışmalarına yeniden başlar. Tezin reddedilmesi durumunda öğrencinin talebi
halinde enstitü yönetim kurulu yeni bir tez danışmanı atar. Tezi reddedilen öğrenciye, talepte
bulunması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve dönem projesi gerek-
lerini yerine getirmek ve GANO’su 2,50 ve üzeri olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması
verilerek tezli yüksek lisans programıyla ilişkisi sona erdirilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 17 – (1) Derslerini başarıyla tamamlamak, GANO’su 2,50 ve üzeri olmak ve

tez sınavında başarılı olmak kaydıyla enstitü tarafından istenen ilgili basılı ve elektronik do-
kümanlarla birlikte, enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış tezin bir kopyasını tez
sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uy-
gun bulunan tezli yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ile diploma eki verilir.
Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir ancak dip-
loma eki verilmez.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam
otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem
projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir
rapor vermek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak
tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Öğrenci kayıt yaptırdığı
her yarıyıl en az 9 kredilik derse kayıt yaptırmak zorundadır. Bu sayı, enstitü yönetim kurulunun
önerisi ve Senato kararıyla arttırılabilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
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(3) Derslerini başarıyla tamamlamış olsa dahi GANO’su 2,50’nin altında kalan öğrenci,
mezun olabilmek için not ortalamasını sağlayana kadar derslerini tekrar etmeye devam eder.

(4) YÖK tarafından tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri lisans
diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek
amacıyla tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, YÖK
tarafından tespit edilen esaslar çerçevesinde lisans mezuniyet derecesinin yanı sıra bilimsel de-
ğerlendirme ile de öğrenci seçilerek yerleştirilebilir. Güzel Sanatlar Enstitüsüne giriş değer-
lendirmesinde ALES sonuçları dikkate alınmaz.

Danışman atanması
MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı

her öğrenci için dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini,
yoksa doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar belirler.

Süre
MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl, azami

süresi üç yarıyıldır.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 21 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve GANO’su

2,50 ve üzeri olan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması ile diploma
eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir
ancak diploma eki verilmez.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-
lim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 22 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

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

(2) Doktora sonrasında hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini taşıması gerekir.
(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 kre-

diden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasın-
dan oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört adet
ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci kayıt yaptırdığı her yarıyıl
en az 6 kredilik derse ve tez önerisi veren öğrenci her yarıyıl teze kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Lisansüstü derslerin en fazla iki adedi (toplam 6 kredi) (lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla üç adedi, toplam 9 kredi) Üniversite içi derslerden, en fazla iki
adedi (toplam 6 kredi) (lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla üç adedi, toplam
9 kredi) Üniversite dışı diğer enstitülerde verilmekte olan lisansüstü derslerden, anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile seçilebilir. Ancak, bu tür derslerin
toplam sayısı üçten (lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için altıdan) fazla olamaz.

(5) Öğrenci, öğrenimi sırasında almamış olması koşulu ile toplamda en fazla iki lisans
dersinden enstitü yönetim kurulu kararı ile zorunlu tutulabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve
doktora kredisine sayılmaz, GANO/ANO hesabına dahil edilmez.
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(6) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamış olsa dahi GANO’su
3,00’ın altında kalan öğrenci, not ortalamasını sağlayana kadar derslerini tekrar etmeye devam
eder.

(7) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programları şeklinde
de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senatonun teklifi ile Öğretim
Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü doğrultusunda YÖK tarafından belirlenir.

Süre
MADDE 23 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için sekiz yarıyıl, azami on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on
yarıyıl, azami on sekiz yarıyıldır. Öğrenci, tezini tez önerisinin kabulünden itibaren en erken
üçüncü yarıyılın sonunda savunabilir. 48 inci maddeye göre ders muafiyeti bulunan veya tezini
daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için programı ta-
mamlama süresi enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için
altı yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıla kadar indirilebilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 24 – (1) Anabilim dalı başkanlığı yeterlik sınavına kadar enstitüye bir tez da-

nışmanı önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışma-
sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı ata-
nabilir. Bir öğrencinin tez danışmanı, danışmanın başvurusu veya öğrencinin talebi üzerine
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(2) Tez danışmanı; Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez da-
nışmanı; Üniversiteden, diğer yurt içi veya yurt dışı üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından
veya ilgili sektörden alanında doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden
seçilebilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları
eylül/ekim ve şubat/mart aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Derslerini başarıyla tamamlayan ve GANO’su 3,00 olan öğrenci yeterlik sınavına
girebilir.

(3) Yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilip enstitü yönetim kurulu
tarafından karara bağlanan beş kişilik doktora yeterlik jürisi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Yeterlik sınav jürisinde enstitü anabilim dalı içinden en az iki üye ve en az biri başka bir yük-
seköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere
enstitü anabilim dalı dışından en az iki üye yer alır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav
süresi en az doksan, en çok yüz seksen dakika, sözlü sınav süresi en az atmış, en çok doksan
dakikadır. Yazılı sınav sonuçları belirlendikten sonra öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora ye-
terlik jürisi yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı
veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca ye-
terlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yeterlik sınavı döneminde tekrar
sınava alınır. İkinci veya sonraki sınavlarda da başarısız olan öğrenciye, doktora yeterlik jürisi
tarafından fazla ders/dersler aldırılabilir. Fazla dersler GANO/ANO’ya dahil edilmez, kredisiz
olarak alınır. Fazla derslerin sayısı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için
ikiyi; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için üçü geçemez. Bu dersin/derslerin başarıyla
tamamlanması halinde öğrenci tekrar yeterlik sınavına alınır.
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Tez izleme komitesi
MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanı, altı

ay içinde enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde tez konusunu belirleyip
enstitüye bildirir. Tez danışmanının ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile tez konusu ile ilgili bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde tez da-
nışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Enstitü anabilim
dalı dışından yer alacak üye başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim
dalında görevli öğretim üyelerinden veya Üniversite içindeki diğer anabilim dallarından seçilir.
İkinci tez danışmanının bulunması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse tez izleme komitesi
toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkan-
lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, ikinci fıkradaki koşullara uymak kaydıyla
üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez çalışması
MADDE 27 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisini sözlü savunmadan en
az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrencinin tez danışmanı, öğrencinin veya danışmanın isteği
üzerine anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir.
Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Öğrenci altı ay içinde tekrar tez öne-
risi savunmasına alınır.

(4) Tez çalışmasına ilgili yarıyılda kayıt yaptırmayan öğrenci tez izleme komitesine
alınmaz. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, üçer aylık süreler olmak
üzere yılda dört kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrenci bu toplantılardan en az ikisine girmek
zorundadır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı
bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmanın özeti ve takip eden yarıyıla ait ça-
lışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya ba-
şarısız olarak değerlendirilir. Tutanaklar en geç üç gün içinde enstitüye ulaştırılır. Tez izleme
komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız bulunan veya toplantılara ka-
tılmayan öğrenci için anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
yeni bir tez danışmanı atanır. Bu durumda öğrenci farklı bir tez önerisi ile doktora tez çalışma-
larına yeniden başlar.

(5) Tez izleme komitesine girmeyen öğrenci tez izleme komitesinden başarısız kabul
edilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 28 – (1) Tez önerisi kabul edilen bir öğrenci, tezini tez önerisinin kabulünden

itibaren en geç onuncu yarıyıl sonunda enstitü kurulu tarafından kabul edilen kurallara uygun
biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı tezin
enstitüye teslimini izleyen iki ay içinde yapılır. Azami süre sonunda tez çalışmasını tamamla-
yamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak
üzere yeni süreler verilir.
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(2) Doktora öğrencisinin, tez savunma sınavına girebilmesi için, tezle ilgili çalışmalarını
ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlaması veya yayına kabul yazısını enstitü yö-
netim kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alır.

(3) Doktora tez jürisi, tez danışmanının ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğre-
tim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim dalında
görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(4) Tez, enstitü yönetim kurulu onayından itibaren en geç üç gün içinde jüri üyelerine
teslim edilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine tesliminden itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az yetmiş beş, en çok yüz yirmi dakikadır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan
raporları da dikkate alarak, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ana-
bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi
reddedilen öğrenci enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar. Tezi hakkında
düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde
yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi reddedilen öğrenci farklı bir tez önerisi ile dok-
tora tez çalışmalarına yeniden başlar. Tezin reddedilmesi durumunda öğrencinin talebi halinde
enstitü yönetim kurulu yeni bir tez danışmanı atar.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan doktora tezinde ba-
şarılı olamayan öğrencilere, talepleri halinde, kredi yükü ve dönem projesi gereklerini yerine
getirmek ve GANO’su 2,50 ve üzeri olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 29 – (1) Derslerini başarıyla tamamlamak, GANO’su 3,00 veya üzeri olmak

ve tez sınavında başarılı olmak kaydıyla enstitü tarafından istenen ilgili basılı ve elektronik
dokümanlarla birlikte tezin ciltlenmiş bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora
diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen
çıkış belgesi verilebilir ancak diploma eki verilmez.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, teorik ve deneysel bilgi, yöntem ve tek-

niklerin özgün düşünce ve araştırmayla geliştirilerek sanat, tasarım ve kültür alanına katkı sağ-
layacak özgün bir sanat eserinin veya tasarımın ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatla-
rında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 kre-
diden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders (lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için en az 42 kredilik on dört adet ders) ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, gösteri, resital,
konser, temsil gibi uygulamalı çalışmalarla bu çalışmaları teorik düzeyde açıklayıcı eser metni
çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü derslerin en fazla iki adedi (toplam 6 kredi) (lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla üç adedi, toplam 9 kredi) Üniversite içi derslerden, en fazla iki
adedi (toplam 6 kredi) (lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla üç adedi, toplam
9 kredi) Üniversite dışı diğer enstitülerde verilmekte olan lisansüstü derslerden, ilgili anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile seçilebilir. Ancak, bu tür derslerin
toplam sayısı üçten (lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için altıdan) fazla olamaz.
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(4) Öğrenci, öğrenimi sırasında almamış olması koşulu ile en fazla iki lisans dersinden
enstitü yönetim kurulu kararı ile zorunlu tutulabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta ye-
terlik kredisine sayılmaz, GANO/ANO hesabına dâhil edilmez.

(5) Sanatta yeterlik programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamış olsa dahi GANO’su
3,00’ın altında kalan öğrenci not ortalamasını sağlayana kadar derslerini tekrar etmeye devam
eder.

(6) Sanatta yeterlik programları yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş programlar şeklinde
de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senatonun teklifi ve Öğretim
Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

Süre
MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi

ile kabul edilmiş öğrenciler için sekiz yarıyıl, azami on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için on yarıyıl, azami on sekiz yarıyıldır. Öğrenci, tezini/sergisini/projesinin
tez/sergi/proje önerisinin kabulünden itibaren en erken üçüncü yarıyılın sonunda savunabilir.
48 inci maddeye göre ders muafiyeti bulunan veya tez/sergi/proje çalışmasını daha kısa sürede
savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için programı tamamlama süresi
enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için altı
yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için sekiz yarıyıla kadar indirilebilir.

Danışman atanması
MADDE 32 – (1) İlgili anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için en geç üçüncü yarı-

yılın sonuna kadar enstitüye bir tez/sergi/proje danışmanı önerir. Danışman önerisi enstitü yö-
netim kurulu kararı ile kesinleşir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman
gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. Bir öğrencinin tez danışmanı, danışmanın
başvurusu veya öğrencinin talebi üzerine anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(2) Danışman, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci danışman;
Üniversiteden, diğer yurt içi veya yurt dışı üniversitelerden veya araştırma kuruluşlarından
doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip veya o sanat dalında uzmanlığını kanıtlamış öğretim
görevlileri arasından seçilebilir.

Tez/sergi/proje izleme komitesi
MADDE 33 – (1) Derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenci için ilgili

anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile beş ay içinde bir tez/ser-
gi/proje izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez/sergi/proje izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Tez/sergi/proje izleme
komitesinde danışmandan başka ilgili anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Ens-
titü anasanat dalı dışından yer alacak üye başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın
anasanat dalında görevli öğretim üyelerinden veya Üniversite içindeki diğer anasanat dalların-
dan seçilir. İkinci danışmanın bulunması durumunda ikinci danışman dilerse tez/sergi/proje iz-
leme komitesi toplantılarına katılabilir.

(3) Tez/sergi/proje izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, ikinci fıkradaki koşullara
uymak kaydıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez/sergi/proje önerisi savunması ve tez/sergi/proje çalışması
MADDE 34 – (1) Derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç

altı ay içinde yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan
tez/sergi/proje önerisini tez/sergi/proje izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci
tez/sergi/proje önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez/ser-
gi/proje izleme komitesi üyelerine dağıtır.
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(2) Tez/sergi/proje izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/sergi/proje önerisinin kabul
veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ilgili anasanat dalı başkanlığınca, öneriyi iz-
leyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez/sergi/proje önerisi reddedilen öğrencinin tez/sergi/proje danışmanı, öğrencinin
veya danışmanın isteği üzerine anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
kararıyla değiştirilebilir. Böyle bir durumda yeni bir tez/sergi/proje izleme komitesi atanabilir.
Öğrenci altı ay içinde tekrar tez/sergi/proje önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez/sergi/proje çalışmasına ilgili yarıyılda kayıt yaptırmayan öğrenci tez/sergi/proje
izleme komitesine alınmaz. Tez/sergi/proje önerisi kabul edilen öğrenci için tez/sergi/proje iz-
leme komitesi yılda dört kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrenci bu toplantılardan en az ikisine
girmek zorundadır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez/sergi/proje izleme komitesi
üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmanın özeti ve takip eden
yarıyıla ait çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/sergi/proje çalışması tez/sergi/proje izleme
komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tutanaklar en geç üç gün için-
de enstitüye ulaştırılır. Tez/sergi/proje izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı
olarak üç kez başarısız bulunan veya toplantılara katılmayan öğrenci için anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez/sergi/proje danışmanı atanır.
Bu durumda öğrenci farklı bir tez/sergi/proje önerisi ile tez/sergi/proje çalışmalarına yeniden
başlar.

(5) Tez/sergi/proje izleme komitesine girmeyen öğrenci tez/sergi/proje izleme komite-
sinden başarısız kabul edilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 35 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazır-

layan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, tez/sergi/proje önerisinin ka-
bulünden itibaren en geç onuncu yarıyılın sonunda enstitü kurulu tarafından kabul edilen ku-
rallara uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini/sergisini/projesini jüri önünde sergilemek ve
sözlü olarak savunmak zorundadır. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan öğrenciye anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezini/sergisini/projesini jüri
önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(2) Sanatta yeterlik öğrencilerinin tez/sergi/proje savunma sınavına girebilmeleri için
tezle ilgili çalışmalarını ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlaması ve yayına ka-
bul yazısını enstitü yönetim kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar
olarak yer alır.

(3) Jüri, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır.
Jüri, üçü öğrencinin tez/sergi/proje izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri
başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anasanat dalında görevli öğretim üyesi
olmak üzere beş kişiden oluşur.

(4) Tez/sergi/proje çalışması enstitü yönetim kurulu onayından itibaren en geç üç gün
içinde jüri üyelerine teslim edilir. Jüri üyeleri, tez/sergi/proje çalışmasının kendilerine tesli-
minden itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik
çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az yet-
miş beş, en çok yüz yirmi dakikadır.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, gösteri, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı
verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla
bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrenci enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni
bir tez/sergi/proje önerisi hazırlar. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini/sergisini/projesini aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrenci farklı bir
tez/sergi/proje önerisi ile çalışmalarına yeniden başlar. Tez/sergi/proje çalışmasının reddedil-
mesi durumunda öğrencinin talebi halinde enstitü yönetim kurulu yeni bir tez/sergi/proje da-
nışmanı atar.
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(6) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan sanatta yeterlik
tez/sergi/proje çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere, talepleri halinde, kredi yükü ve dö-
nem projesi gereklerini yerine getirmek ve GANO’su 2,50 ve üzeri olmak kaydıyla tezsiz yük-
sek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 36 – (1) Derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlamak, GANO’su 3,00

ve üzeri olmak ve tez/sergi/proje sınavında başarılı olmak kaydıyla enstitü tarafından istenen
ilgili basılı ve elektronik dokümanları tez/sergi/proje sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan sanatta yeterlik öğrencisine sanatta
yeterlik diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine
geçen çıkış belgesi verilebilir ancak diploma eki verilmez.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat da-
lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Ders kaydı
MADDE 37 – (1) Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirtilen süre içinde bu

Yönetmeliğe uygun olarak ders kaydı yaptırır. Ders kaydının tamamlanabilmesi için öğrenim
ücretinin ödenmiş olması ve danışman onayı gerekir.

(2) Ders kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler ders alamazlar, sınavlara giremezler, tez/ser-
gi/proje izleme komitelerine alınmazlar.

(3) Belgelendirmek koşuluyla; 49 uncu maddede yer alan ve enstitü yönetim kurulunca
kabul edilmiş bir mazereti olmadan zamanında derse kaydını yaptırmayan öğrencinin o yarıyılı
öğrenim süresinden sayılır.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen azami süreler içerisinde mezun olamayanlar 2547 sayılı
Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanmış ilgili döneme ait öğrenim ücretini ödemek koşulu
ile devam edecekleri ve/veya sınavlarına girecekleri derslerin kayıtlarını veya tez/sergi/proje
kayıtlarını yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen ders kaydı süresi içinde yaptırmaları
gerekir. Öğrenci, dersin programdan kalkmış olması durumunda, enstitü kurulunun önerisi ve
Senato onayıyla eşdeğer derse kaydını yaptırır ve öğrencinin bu dersten başarılı olması gerekir.
Bu durumdaki öğrenciler, mezun oluncaya kadar öğrenim ücretlerini ödemek zorundadır.

Akademik danışmanlık
MADDE 38 – (1) Her öğrenciye, akademik programı izlemesini sağlamak üzere bir

öğretim elemanı akademik danışman olarak atanır.
(2) Akademik danışman; program danışmanı veya anabilim/anasanat dalında görevli

öğretim elemanlarından, program danışmanının ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ile enstitü yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Tez danışmanı atanmasından sonra aka-
demik danışmanlığı tez danışmanı yürütür.

(3) Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle görevinde bulunmayan aka-
demik danışman, bu durumu bir yazı ile anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Mazereti
kabul edilen akademik danışman yerine aynı usulle yeni bir öğretim elemanı görevlendirilir
ve bu görevlendirme ilgili öğrencilere duyurulur.

(4) Akademik danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam et-
mekte olduğu program çerçevesinde öğrencinin her yarıyıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili
yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zo-
runlu ve seçimlik dersler, devam ettiği programdaki başarı durumu, derslerin program içindeki
dağılımı, yapısal özellikleri ve benzeri teknik değerlendirmeler de göz önüne alınmak suretiyle
danışmanı tarafından önerilir.
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(5) Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danış-
manı ile birlikte düzenler. Ders kaydının kesinleşmesi için danışmanı tarafından onaylanması
gerekir.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 39 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında nitelikleri

aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygu-
lanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programın-
dan farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik progra-
mından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programları ve bu programda yer alacak dersler anabilim/anasanat
dalının önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programına 5 inci maddedeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.
Bilimsel hazırlık programına alınacak öğrenci lisansüstü kabul jürisi tarafından belirlenir ve
öğrenci mülakat/kabul sırasında bilgilendirilir. Bu öğrenciye anabilim/anasanat dalının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en çok iki yarıyıllık bilimsel hazırlık süresi tanınabilir. Öğ-
rencinin bilimsel hazırlık programında tamamlaması gereken ders yükü, kabul listelerinin ilanı
sırasında önkoşul olarak öğrenciye bildirilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler lisansüstü programın kredisini tamam-
lamak için ve GANO/ANO hesabında kullanılmaz. İkinci öğretimde alınan bilimsel hazırlık
programı dersleri için de öğrenim harcı alınır.

(5) Bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alınabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında da ders, devam, sınav, başarı ve benzeri konularda
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(7) Bilimsel hazırlık döneminde birinci yıldan sonra geçirilen süreler öğrencinin öğre-
nim süresine eklenir.

Dersler
MADDE 40 – (1) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olduğu zorunlu ve/veya

seçimlik ders saati, sayısı ve kredisi bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(2) Öğrencinin tekrar alacağı dersin yeni programda yer almaması halinde,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci yü-
rürlükte olan programdaki eşdeğer veya yakın bir dersi alır.

(3) Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Ders kredileri, YÖK tarafından
ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine
göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak enstitü kurulu-
nun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kaza-
nacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça
belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için
gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çer-
çevesinde ders kredileri hesaplanır.

Derslere devam
MADDE 41 – (1) Teorik derslerde en az % 70, uygulama ve uygulamalı derslerde en

az % 80 devam zorunluluğu vardır. Öğrencinin devamı öğretim elemanı tarafından izlenir.
(2) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam

şartı aranmaz.
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Sınavlar
MADDE 42 – (1) Her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

Dönem projesi, staj, saha çalışması, laboratuvar, proje çalışması, sunum ve benzeri derslerde
enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı şartı aranmaz.
Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve/veya
öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir.

(2) Ara sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen süre içinde ya-
pılır. Yazılı sınav evrakı enstitü tarafından beş yıl süre ile saklanır.

(3) Yarıyıl sonu sınavına mazereti sebebiyle giremeyip mazereti enstitü yönetim kuru-
lunca kabul edilen öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihte mazeret sınavına girerler.

(4) Bir programda aynı yarıyıl içerisinde yer alan derslerden en çok ikisinin sınavları
aynı günde yapılabilir. Sınavlar ayrıca cumartesi ve/veya pazar günleri ve/veya hafta içinde il-
gili dersin öğretim saatleri dışında da yapılabilir.

(5) Sınavların düzeni müdürlüklerce sağlanır. Öğrenci sınavlarda enstitü yönetim kurulu
tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

Başarı notu ve işaretler
MADDE 43 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması

ile yarıyıl sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu sınavı no-
tunun başarı notuna etkisi Fen Bilimleri Enstitüsünde %50, diğer enstitülerde %60’tır.

(2) Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden, yüksek lisans programlarında en az
65, doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 75 alamayan öğrenci ilgili dersten başarısız
sayılır.

(3) Başarı notunun, 100 puan üzerinden yüksek lisans programlarında en az 65, doktora
ve sanatta yeterlik programlarında en az 75 olması gerekir.

(4) Bir dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna
ve başarı katsayısına dönüştürülür.

(5) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans programlarında S veya CC ve üzeri;
doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise S veya CB ve üzeri harfli başarı notları almak
gerekir.

(6) Harfli başarı notları ve karşılık gelen başarı katsayıları aşağıdaki şekildedir:

Başarı Değerlemesi Harfli
Yüksek Lisans Doktora/Sanatta Başarı Başarı Eş Değer

Programları Yeterlik Programları Notu Katsayı Puan
Başarılı Başarılı AA 4,00 90-100
Başarılı Başarılı BA 3,50 85-89
Başarılı Başarılı BB 3,00 75-84
Başarılı Başarısız CB 2,50 65-74

Başarısız Başarısız CC 2,00 60-64
Başarısız Başarısız DC 1,50 50-59
Başarısız Başarısız DD 1,00 45-49
Başarısız Başarısız FD 0,50 40-44
Başarısız Başarısız FF 0,00 00-39

Devamsız (başarısız) Devamsız (başarısız) D 0,00 0,00
Yeterli (başarılı) Yeterli (başarılı) S 0,00 0,00

Yetersiz (başarısız) Yetersiz (başarısız) U 0,00 0,00
Tamamlanmamış/Eksik Tamamlanmamış/Eksik E --
Tez izleme başarılı Tez izleme başarılı ST --

Tez izleme başarısız Tez izleme başarısız UT --
Tez izleme devamsız Tez izleme devamsız DT --
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a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB ve S başarılı; CC,
DC, DD, FD, FF, D ve U başarısız harf notlarıdır.

b) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında AA, BA, BB ve S başarılı; CB, CC, DC,
DD, FD, FF, D ve U başarısız harf notlarıdır.

c) E ve D henüz başarı durumu netleşmemiş harf notlarıdır.
ç) D: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık ne-

deniyle o dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kul-
lanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Bu not FF notu gibi işleme alınır.

d) S: Öğrencinin Üniversite dışı birimlerden enstitü yönetim kurulu kararıyla transfer
ettiği derslere ve seminer, dönem projesi, tez ve benzeri Senato tarafından uygun görülen ders-
lere verilir. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye
sayılır, fakat GANO/ANO hesabına katılmaz. Ayrıca, yeterlik sınavı ve tez savunma sınavında
başarılı olan öğrenciye S notu verilir.

e) U: S notunun verilebildiği derslere uygulanabilir ve başarısız olarak değerlendirilir.
Yeterlik sınavı ve tez savunma sınavında başarısız olan öğrenciye U notu verilir.

f) E: Hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı yarıyıl içinde derse ilişkin gereken ko-
şullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere bu ders için, dersin öğretim elemanı tara-
fından verilir. Bu not, bu aşamada toplam kredi ve GANO/ANO hesabına katılmaz. Bu notu
almış bir öğrencinin, notların öğrenci işleri bürosuna son teslim tarihinden itibaren yirmi bir
gün içinde eksiklerini tamamlaması ve bir not alması gerekir. Bu süre içinde eksiğini tamam-
layamayan öğrencinin notu FF notuna dönüşür. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora tezleri ile sa-
natta yeterlik tez/sergi/projelerinde jürinin belirteceği düzeltmelerin yapılması ve eksiklerin
tamamlanabilmesi için tez danışmanı tarafından verilir. Yüksek lisans tezinde E notu alan bir
öğrenci, yarıyıl sınavlarının bitiminden sonraki altı ay içerisinde eksiklerini tamamlamakla yü-
kümlüdür. Ancak E notu, bir doktora veya sanatta yeterlik çalışmasında düzeltmelerin yapılması
ve eksikliklerin tamamlanması için verilmişse bu süre bir yıla kadar uzatılabilir. Kendisine ta-
nınan ek süre içinde tezdeki eksikliklerini tamamlayamayan öğrencinin E notu, FF notuna çev-
rilir.

g) ST: Tez izleme komitesinde başarılı olan öğrenciye verilir. Bu not toplam kredi ve
GANO/ANO hesabına katılmaz.

ğ) UT: Tez izleme komitesinde başarısız olan öğrenciye verilir. Bu not toplam kredi ve
GANO/ANO hesabına katılmaz.

h) DT: Tez izleme komitesine girmeyen öğrenciye verilir. Bu not toplam kredi ve
GANO/ANO hesabına katılmaz.

(7) Öğrenci, başarısız olduğu bir dersi tekrar almak zorundadır. Ancak, başarısız olunan
ders seçimlik bir ders ise bu dersin yerine aynı seçimlik ders havuzundan farklı bir ders de alı-
nabilir.

(8) Tüm programlarda S notu; yüksek lisans programlarında CB notu veya üzeri; dok-
tora ve sanatta yeterlik programlarında ise BB notu veya üzeri harfli başarı notu alınmış dersler
tekrar edilmez. Tekrar edilen derslerde, alınan en son harfli başarı notu geçerlidir ve GANO/ANO
hesabında bu son not kullanılır.

(9) Öğrencinin bir dersteki durumunu belirten işaretler aşağıdaki şekildedir:
a) R: Dersin önceden başarılmış veya başarılmamış olmasına bakılmadan ilgili dersin

tekrar edildiğini gösterir.
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b) T: Bu işaret, dersin başka bir yükseköğretim kurumunda alınmış olması ve yukarıdaki
transfer türüne dâhil edilemediği durumlarda kullanılır.

c) DP: Bu işaret; değişim programları çerçevesinde öğrencinin almış olduğu ve enstitü
yönetim kurulunca kabul edilen dersler için kullanılır.

ç) BH: Bilimsel hazırlık programında verilen dersleri belirtmek için kullanılan işaret-
tir.

Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 44 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait ANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir.
(2) Bu ortalamalar; ilgili derslerden, 43 üncü maddeye göre alınmış harfli başarı notla-

rının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin kredisi ile çarpılarak bulunan sa-
yıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Bu hesaplamalar
sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü
hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yu-
varlanarak hesaplanır.

(3) Bir yarıyıla ait ANO hesabı için, sadece o yarıyıla ait dersler; GANO hesabı içinse,
öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur. Tekrarlanan derslerde alınan en son
başarı katsayısı kullanılır. Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibariyle ANO veya GANO belirle-
nirken öğretim programında belirtilen alınmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 45 – (1) Öğrenciler yazılı sınav sonuçlarına, ilanından itibaren yedi gün içinde

müdürlüğe dilekçe vererek itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.
(2) İtiraz üzerine sınav kağıdı dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine

bildirilmesinden itibaren en geç beş gün içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak
müdürlüğe bildirilir. Not değişikliği ancak enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılabilir.

Savunmalara dinleyici kabulü
MADDE 46 – (1) Tez/sergi/proje önerisi savunmaları ile tez/sergi/proje savunmaları

herkese açık olarak yapılır.
Anabilim/anasanat dalı başkanlığının bulunmaması
MADDE 47 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığın bulunmaması durumunda, bu

Yönetmelikte anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yerine getirilmesi öngörülen işler, anabi-
lim/anasanat dalına bağlı olmaksızın açılan programlarda program danışmanlarınca yerine ge-
tirilir.

Yeniden kayıtta muafiyet
MADDE 48 – (1) Daha önce bir lisansüstü programda başarmış olduğu derslerden yeni

kaydolduğu programda muaf olmak isteyen öğrenci, yeni programa kesin kaydından itibaren
en geç on beş gün içinde müdürlüğe başvurduğu takdirde, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla derslerden muaf tutulabilir.

Kayıt dondurma
MADDE 49 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde enstitü

yönetim kurulunca öğrencinin kaydının bir yarıyıl veya bir yıl dondurulmasına karar verilebi-
lir:

a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretleri,
b) 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yükseköğretimin aksaması sonucunu doğu-

racak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,
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c) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut kayın hısımlarının acil hastalığı halinde ba-

kacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda ol-

duğunu belgelendirmesi,

d) Öğrencinin ne suretle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırıl-

ması suretiyle askere alınması,

e) Öğrencinin tutukluluk hali,

f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından ilgili mevzuat hükümlerine göre, öğren-

cinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkû-

miyet hali,

g) Enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenin, bu nedenin doğuşundan itibaren

en geç iki ay içinde müdürlüğe bildirilmesi gerekir.

(3) Aynı usulle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.

Kayıt silme

MADDE 50 – (1) Öğrencinin yazılı talepte bulunması halinde enstitü yönetim kuru-

lunca kaydının silinmesine karar verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İkinci öğretim

MADDE 51 – (1) Enstitülerde YÖK’ten alınan izin üzerine ikinci öğretim programları

yürütülebilir. Enstitülerde yürütülen ikinci öğretim programlarında bu Yönetmelik hükümleri

uygulanır.

Disiplin

MADDE 52 – (1) Lisansüstü programlarındaki öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde,

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tebligat

MADDE 53 – (1) Tebligatlar, öğrencinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan

adresine yapılır.

(2) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitülerde yapılan ilanlar öğrencinin

şahsına yapılmış tebligat hükmündedir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HAYVAN ISLAHI VE GENETİK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Hayvan Islahı ve

Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organla-

rına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Hayvan Islahı ve Genetik

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Hayvan Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bilimsel temelli ve uygulamalı araştırmalar yaparak; hayvancılık alanında genetik

kaynaklarımızın azalması sorununu çözmek ve bunu uzun yıllara yaymak,

b) Hayvancılık konusunda yeni yöntemlerin araştırılıp geliştirilmesini sağlamak,

c) Üniversite ile yerel işletmeler arasında işbirliği içerisinde araştırma-geliştirme ça-

lışmaları yürütmek,
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ç) Üniversiteye bağlı tüm enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğren-

cilerine uygulama imkânı sağlamak,

d) Üniversitenin etki alanındaki hayvan yetiştiricilerinin eğitimine yönelik işlevleri ye-

rine getirmek,

e) Merkezin amaçları doğrultusunda lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası

araştırmacıların yer alabileceği araştırma projeleri geliştirmek, eğitim kursları düzenlemek,

yerli ve yabancı bilim insanlarının katılabileceği forumlar ve konferanslar düzenlemek, bu

programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteye tahsis edilen alanda hayvancılık işletmesinin kurularak uygulamalı araş-

tırmaların yapılmasını sağlamak,

b) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan uygulama, pratik ça-

lışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak,

c) Yurt içinde ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bi-

limsel toplantılar düzenlemek,

ç) Çalışma alanlarındaki faaliyetler için gerekli görülen laboratuvar, üretim binaları ve

çalışma alanları kapsamında önerilen araştırma projelerini imkânlar ölçüsünde desteklemek,

d) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine ön-

derlik etmek, üreticilere yönelik eğitici seminer, konferans ve kurslar düzenlemek,

e) Ulusal ve uluslararası olmak üzere kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş-

birliği imkânlarını geliştirmek, ortak projeler üretmek, yayınlar yapmak, veri bankası ve do-

kümantasyon merkezi oluşturmak,

f) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi

dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda, mü-

dür yardımcılarından biri Müdürlüğe vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni

bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve

geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-

sından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Mü-

dürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür

yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağ-

lamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak,

e) Projelerin yürütülmesinde ve araştırmalarla ilgili olarak ihtiyaç duyulduğunda Yö-

netim Kurulu ile birlikte Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

f) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faali-

yetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum, kuruluş veya kişilerle işbirliği yaparak ama-

cına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek ve il-

gili konularda resmi kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ça-

lışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından

görevlendirilen 4 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için gö-

revlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine

kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda

bir kez toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim

Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu idari ve bilimsel faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir

organ olup, aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi

ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak,

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,

ç) Merkezin çalışmaları için geçici çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve perso-

nelin görevlendirilmesi için Rektörün onayına sunmak,
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d) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Mü-

düre yardımcı olmak,

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,

f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak,

g) Merkezin düzenlediği kurs, seminer, konferans gibi eğitim çalışmaları sonunda başarı

belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını tespit ederek Rektörlüğe önermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı

sağlamak amacıyla Üniversiteye bağlı birimlerden ve istekleri halinde ilgili kamu ve özel sektör

kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından, Yönetim Kurulunca belirlenen sayıda ve

öngörülen süre için Rektör tarafından görevlendirilir. En fazla yedi kişiden oluşur. Gerektiğinde,

Müdürün çağrısı üzerine ve Müdürün başkanlığında toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Araştırma projelerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yardımcı olmak,

b) Ortaya çıkan görüşleri akademik çalışmalara dönüştürerek, bir rapor halinde Merkeze

sunmak,

c) Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan

konularda inceleme yaparak görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, makine, teçhizat ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TOHUM ISLAHI VE GENETİK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Tohum Islahı ve Ge-

netik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına

ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Tohum Islahı ve Genetik Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Tohum Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ülkemizin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek ve uluslararası rekabete uygun ürünlerin

tohumluklarının geliştirilmesine yönelik temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar gerçekleş-

tirmek,

b) Alanında uluslararası deneyime sahip, yetkin bilim insanlarının tohumculukta ürün

odaklı disiplinler arası araştırma-geliştirme projeleri gerçekleştireceği bir merkez olmak,

c) Modern bitki ıslahı ve tohumculuk alanlarında uzman işgücü eksiğinin giderilmesi

ve ülkemizi bu alanda gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek düzeye getirmek,
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ç) Stratejik araştırma alanlarında dünyada söz sahibi olan akademik ve özel tarımsal

biyoteknoloji, genetik kaynaklar ve ıslah kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak bu kurumların

sahip olduğu bilgi ve deneyimlerin ülkemize aktarılmasını sağlamak,

d) Bölgedeki bitkisel genetik kaynakları tespit etmek, çoğaltmak, muhafaza altına alarak

katalog oluşturmak,

e) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ve tohumculuk politikalarının oluşturulmasına

yardımcı olmak amacıyla ilgili kurumlara önerilerde bulunmak,

f) Merkezin amaçları doğrultusunda lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası

araştırmacıların yer alabileceği araştırma projeleri geliştirmek, eğitim kursları düzenlemek,

yerli ve yabancı bilim insanlarının katılabileceği forumlar ve konferanslar düzenlemek, bu

programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteye tahsis edilen birinci sınıf tarım arazisinde uygulama çiftliği kurularak

uygulamalı araştırmaların yapılmasını sağlamak,

b) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler için

uygulama, pratik çalışma ve staj yapmaları amacıyla yer, materyal ve hizmet sağlamak,

c) Yurt içinde ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bi-

limsel toplantılar düzenlemek,

ç) Çalışma alanlarındaki faaliyetler için gerekli görülen laboratuvar, üretim binaları ve

çalışma alanları kapsamında önerilen araştırma projelerini imkânlar ölçüsünde desteklemek,

d) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine ön-

derlik etmek, üreticilere yönelik eğitici seminer, konferans ve kurslar düzenlemek,

e) Ulusal ve uluslararası olmak üzere kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş-

birliği imkânlarını geliştirmek, ortak projeler üretmek, yayınlar yapmak, veri bankası ve do-

kümantasyon merkezi oluşturmak,

f) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi

dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda, mü-

dür yardımcılarından biri Müdürlüğe vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni

bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve

geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-

sından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Mü-

dürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür

yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağ-

lamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak,

e) Projelerin yürütülmesinde ve araştırmalarla ilgili olarak ihtiyaç duyulduğunda Yö-

netim Kurulu ile birlikte Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

f) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faali-

yetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum, kuruluş veya kişilerle işbirliği yaparak ama-

cına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek ve il-

gili konularda resmi kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ça-

lışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından

görevlendirilen 4 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için gö-

revlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine

kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda

bir kez toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim

Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu idari ve bilimsel faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir

organ olup, aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi

ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak,

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,

ç) Merkezin çalışmaları için geçici çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve perso-

nelin görevlendirilmesi için Rektörün onayına sunmak,
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d) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Mü-

düre yardımcı olmak,

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,

f ) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak,

g) Merkezin düzenlediği kurs, seminer, konferans gibi eğitim çalışmaları sonunda başarı

belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını tespit ederek Rektörlüğe önermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı

sağlamak amacıyla Üniversiteye bağlı birimlerden ve istekleri halinde ilgili kamu ve özel sektör

kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından, Yönetim Kurulunca belirlenen sayıda ve

öngörülen süre için Rektör tarafından görevlendirilir. En fazla yedi kişiden oluşur. Gerektiğinde,

Müdürün çağrısı üzerine ve Müdürün başkanlığında toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Araştırma projelerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yardımcı olmak,

b) Ortaya çıkan görüşleri akademik çalışmalara dönüştürerek, bir rapor halinde Merkeze

sunmak,

c) Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan

konularda inceleme yaparak görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, makine, teçhizat ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/17)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/9/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37) ile

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Malezya menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonlu “di-

ğerleri, poliesterlerden” eşya tanımlı polyester düz ipliklerin ithalatına yönelik olarak başlatılan

ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ara gözden geçirme

soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

b) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ç) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC için esas soruşturmada he-

saplanan damping marjlarından daha düşük seviyede uygulanan dampinge karşı önlemin dam-

pingli ithalatın yerli üretim dalı üzerinde oluşturduğu zararın ortadan kalkması için yeterli ol-

madığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren Bilgilendirme

Raporu’na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme

Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-

rarı ve Ekonomi Bakanının onayı ile, 16/10/2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/31) kapsa-

mında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin Hindistan ve Malezya için aynı tu-

tarlarda, ÇHC için ise aşağıda belirtilen şekilde değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine

karar verilmiştir.

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTP, eşya tanımı ve menşe ülkesi

belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi

kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil

eder.

(2) Bilgilendirme Raporu’nda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-

malar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTP ve 4 üncü

maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya

tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük

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

Yürütme

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

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/18)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6/2/2016 tarihli ve 29616 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/1) ile Çin

Halk Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti menşeli 8413.40.00.00.00 gümrük tarife istatistik po-

zisyonu altında kayıtlı “Beton pompaları” ile 8705.90.30.00.00 gümrük tarife istatistik pozis-

yonu altında kayıtlı “Beton pompalama taşıtları” ürünlerine yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi

Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlan-

ması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

c) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,

ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC ve Kore Cumhuriyeti menşeli

soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden

olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Teb-

liğin hukuken bir parçası olan “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden

“Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması müm-

kündür.
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(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul’un ka-

rarı ve Ekonomi Bakanının onayı ile tabloda GTİP’i, eşya tanımı, menşe ülkesi ve firma ticaret

unvanı belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında, Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının

ikinci cümlesi çerçevesinde tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlem uygulan-

masına karar verilmiştir.

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP, eşya tanımı, menşe ülkesi

ve firma ticaret unvanı belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ser-

best dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı

kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-

malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde

yer alan GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda

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

etmez.

Yürürlük

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

Yürütme

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

Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                            12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122



12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                            12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122



12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                            12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122



12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                            12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122



12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                            12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122



12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                            12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122



12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                            12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122



12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                            12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122



12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                            12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122



12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

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

YARGI İLÂNLARI 

Çorlu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/626 

KARAR NO : 2017/240 

Tehdit, Hakaret ve Sahteliğini Bilmeden Kabul Ettiği Parayı Sahte Olduğunu Bilerek 

Tedavüle Koyma suçundan hakkında Çorlu (Kapatılan) 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/944 

Esas, 2017/140 Karar sayılı ve 16/02/2017 tarihli ilamı ile CMK'nun 231/5 maddeleri gereğince 

hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Yusuf Ġzzettin ve GüneĢ oğlu, 

28/08/1995 ErciĢ doğumlu, Van ErciĢ YukarııĢıklı mah/köy nüfusuna kayıtlı Muhammet KILIÇ 

tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE'de ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, ĠLAN OLUNUR. 

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçeye nedenlerle; 

1 - Sanık Muhammet KILIÇ'ın katılan Halit BAYLAR'a yönelik tehdit suçundan 

eylemine uyan TCK.nun 106/1 madde ve fıkrasının 1. cümlesi gereğince suçun iĢleniĢ biçimi bir 

özellik arzetmediğinden ve ayrıca taktiren alt hadden ceza tayini ile sanığın 6 AY HAPĠS 

CEZASĠ ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın sabıkasız geçmiĢi ile ve duruĢmadaki hal ve hareketleri lehine taktiri indirim 

nedeni kabul edilerek TCK.nun 62/1 maddesi uyarınca cezasında 1/6 oranında indirim yapılarak 

SAY HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

OluĢa göre sanık hakkında baĢkaca yasal ve takdiri artırım ve eksiltme yapılmasına 

takdiren yer olmadığına, 

CMK.nun 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 

verileceğinden, CMK.nun 231/7 maddesi uyarınca, sanık hakkındaki cezanın TCK.nun 50/1, 51/1 

maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına, 

Sanık hakkında verilen hapis cezasının mahkumiyetin Kanuni sonucu olarak sanığın 

TCK'nın 53. maddesinin 1 fıkrasının a, b, d, e bentlerindeki hakları hapis cezasının infazı 

tamamlanıncaya kadar, aynı madde ve fıkranın c bendindeki hakları ise Ģartla tahliye tarihine 

kadar kullanmaktan yoksun bırakılmasına, 

Sanığın daha önceden HAGB ye engel bir sabıkasının bulunmaması, mahkememizce 

sanığın kiĢilik özellikleri göz önünde bulundurularak yeniden suç iĢlemeyeceği hususunda 

kanaate varılması ve suçun iĢlenmesiyle doğan maddi bir zararının bulunmaması ve ayrıca sanık 

hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanmasını istemiĢ olması 

nedenlerinden dolayı sanık hakkındaki hükmün CMK'nın 231/5. maddesi gereğince 

AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA, 

Sanığın CMK.nun 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile denetim süresine tabi 

tutulmasına, sanıkların kiĢiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak her hangi bir denetimli 

serbestlik tedbiri uygulanmasına yer olmadığına, 

Denetim süresi içinde kasten bir suç iĢlememesi halinde açıklanması geri bırakılan 

hükmün ortadan kaldırılarak, davanın düĢmesine karar verileceğinin sanıklara bildirilmesine 

(bildirilmedi) 
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Denetim süresi içinde kasten bir suç iĢlediğinde mahkemenin hükmü açıklayacağı ancak 

mahkemenin sanığın durumunu değerlendirerek cezasının yarısına kadar belirleyeceği bir 

kısmının infaz edilmemesine ya da koĢullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının 

ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar verebileceğinin sanığa ihtarına (ihtar 

edilmedi) 

2 - Sanık Muhammet KILIÇ’ın katılan Halit BAYLAR'a yönelik hakaret suçundan 

eylemine uyan TCK.nun 125/1 maddesi gereğince suçun iĢleniĢ biçimi bir özellik 

arzetmediğinden taktiren sanığın 90 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Sanık atılı suçu aleni olarak iĢlediği anlaĢıldığından TCK nun 125/4 maddesi uyarınca 1/6 

oranında artırılarak 105 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın sabıkasız geçmiĢi ile duruĢmadaki hal ve hareketleri lehine taktiri indirim nedeni 

kabul edilerek TCK.nun 62/1 maddesi uyarınca cezasında 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 

87 GÜN ADLI PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık hakkında baĢkaca yasal 

veya taktirim indirim yapılmasına yer olmadığına, Sanığa hükmolunan 87 gün adli para cezasının 

TCK'nun 52/2-3 maddesi gereğince beher günü takdiren sanığın ekonomik durumu da dikkate 

alınarak 20,00 TL'den paraya çevrilerek 1.740,00 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMALARINA, hükmolunan cezanın miktarı itibariyle para cezasının TCK.nun 

52/4. maddesi uyarınca birer ay ara ile ve 10 eĢit taksit halinde sanıktan tahsiline, taksitlerden 

birisinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceğinin, 

ödenmeyen adli para cezası için ilgili madde hükümlerinin uygulanmasına, 

Adli para cezasına mahkum edilmiĢ olması nedeniyle sanıklar hakkında TCK.nun 51/1 

maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, 

Adli para cezasına mahkum edilmiĢ olması nedeniyle TCK.nun 53/1 maddesinde 

belirtilen hak yoksunluklarının sanıklar hakkında uygulanmasına yer olmadığına, 

Verilen cezanın adli para cezası olması, suçtan doğan maddi bir zararının bulunmaması, 

sanığın HAGB ye engel sabıkasının bulunmaması, kiĢilik özellikleri ile duruĢmalardaki tutum ve 

davranıĢları göz önünde bulundurulduğunda mahkemede yeniden suç iĢlemeyecekleri hususunda 

kanaate varılması nedeniyle sanık hakkındaki hükümlerin CMK.nun 231/5 maddesi uyarınca 

AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA, 

Sanık hakkında CMK.nun 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile denetim süresine tabi 

tutulmasına, sanığın kiĢiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak her hangi bir denetimli serbestlik 

tedbiri uygulanmasına yer olmadığına, 

Denetim süresi içinde kasten bir suç iĢlememesi halinde açıklanması geri bırakılan 

hükmün ortadan kaldırılarak, davanın düĢmesine karar verileceğinin sanığa bildirilmesine 

(bildirilmedi) 

Denetim süresi içinde kasten bir suç iĢlediğinde mahkemenin hükmü açıklayacağı ancak 

mahkemenin sanığın durumunu değerlendirerek cezasının yarısına kadar belirleyeceği bir 

kısmının infaz edilmemesine ya da koĢullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının 

ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar verebileceğinin sanığa ihtarına (ihtar 

edilemedi) 

3 - Sanık Muhammet KILIÇ'ın subut bulan Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu 

niteliğini bilerek tedavüle koyma suçundan eylemine uyan TCK.nun 197/3 maddesi gereğince 

suçun iĢleniĢ biçimi bir özellik arzetmediğinden ve ayrıca taktiren alt hadden ceza tayini ile 

sanığın 3 AY HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın sabıkasız geçmiĢi ile ve duruĢmadaki hal ve hareketleri lehine taktiri indirim 

nedeni kabul edilerek TCK.nun 62/1 maddesi uyarınca cezasında 1/6 oranında indirim yapılarak  

2 AY 15 HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 
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OluĢa göre sanık hakkında baĢkaca yasal ve takdiri artırım ve eksiltme yapılmasına 

takdiren yer olmadığına, 

CMK.nun 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 

verileceğinden, CMK.nun 231/7 maddesi uyarınca, sanık hakkındaki cezanın TCK.nun 50/1, 51/1 

maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına, 

Sanık hakkında verilen hapis cezasının mahkumiyetin Kanuni sonucu olarak sanığın 

TCK'nın 53. maddesinin 1 fıkrasının a, b, d, e bentlerindeki hakları hapis cezasının infazı 

tamamlanıncaya kadar, aynı madde ve fıkranın c bendindeki hakları ise Ģartla tahliye tarihine 

kadar kullanmaktan yoksun bırakılmasına, 

Sanığın daha önceden HAGB ye engel bir sabıkasının bulunmaması, mahkememizce 

sanığın kiĢilik özellikleri göz önünde bulundurularak yeniden suç iĢlemeyeceği hususunda 

kanaate varılması ve suçun iĢlenmesiyle doğan maddi bir zararının bulunmaması ve ayrıca sanık 

hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanmasını istemiĢ olması 

nedenlerinden dolayı sanık hakkındaki hükmün CMK'nın 231/5. maddesi gereğince 

AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA, 

Sanığın CMK.nun 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile denetim süresine tabi 

tutulmasına, sanıkların kiĢiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak her hangi bir denetimli 

serbestlik tedbiri uygulanmasına yer olmadığına, 

Denetim süresi içinde kasten bir suç iĢlememesi halinde açıklanması geri bırakılan 

hükmün ortadan kaldırılarak, davanın düĢmesine karar verileceğinin sanıklara bildirilmesine 

(bildirilmedi) 

Denetim süresi içinde kasten bir suç iĢlediğinde mahkemenin hükmü açıklayacağı ancak 

mahkemenin sanığın durumunu değerlendirerek cezasının yarısına kadar belirleyeceği bir 

kısmının infaz edilmemesine ya da koĢullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının 

ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar verebileceğinin sanığa ihtarına (ihtar 

edilmedi) 

Çorlu Adli Emanetin 2016/272 sırasında kayıtlı bulunan eĢyanın dosyada delil olarak 

SAKLANMASINA, 

Yargılama esnasında yapılan 25,15 TL yargılama giderlerinin sanıktan alınarak hazineye 

gelir kaydedilmesine, 

Dair sanığın ve katılanın yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 7 günlük yasal süre 

içerisinde Çorlu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde Ġtiraz yasa yolu açık olmak üzere karar 

verildi. 5133 

—— •• —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2017/3923 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik 

SUÇ T. : 07/05/2010 

SANIK : Murat ARSLANGÖZ: (Erol oğlu Behiye’den olma 12/08/1974 doğumlu) 

Güventepe Mahallesi 573 Sok. No: 12 Yenimahelle/ANKARA adresinde 

ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

12/06/2014 gün ve 2012/892 E. 2014/281 K. sayılı hükmün sanıklar tarafından temyiz edilmesi 

üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.’nun 316. maddesine eklenen son fıkrası 

hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Murat Arslangöz'e 

tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. 

maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcılığının ONAMA isteyen 08/04/2017 gün ve 11/2017/14577 sayılı tebliğnamesinin tebliğ 

edilmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 6181/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

VRF SĠSTEMĠ (KLĠMA) PERĠYODĠK BAKIMI YAPTIRILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız yeni idari binası için Vrf Sistemi (Klima) Periyodik Bakımı 1 Yıllık 

yaptırılması, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır. 

2 - Söz konusu iĢ ile ilgili bilgi fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden alınabilir. 

3 - Tekliflerin en geç 17.07.2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 - 74 6256/1-1 

————— 

TEK SARGILI KÜP ġEKER ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız SatıĢ mağazalarında kullanılmak üzere 10 Ton tek sargılı küp Ģeker, teklif 

alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nde görülebilir. 

3 - Tekliflerin en geç 17.07.2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 - 74 6257/1-1 

————— 

ÖZEL AMAÇLI (PASTALIK) UN ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 1.000 Çuval Özel Amaçlı (Pastalık) un alımı 

kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 25.07.2017 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 25.07.2017 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: (0312) 397 33 65 - 66 Faks: (0312) 397 33 71 - 74 

 6258/1-1 



12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

TAġINMAZLAR SATIġ YÖNTEMĠ ĠLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

DUYURU 

T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından 4046 sayılı 

ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tapu kayıt bilgileri aĢağıdaki 

tabloda yer alan taĢınmazlar ―satıĢ‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir. 
 

ĠHALE KONUSU TAġINMAZLAR 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

BEDELĠ 

(TL) 

ĠHALE 

ġARTNAMESĠ 

VE TANITIM 

DOKÜMANI 

BEDELĠ (TL) 

SON 

TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

1 

Ankara Ġli, Yenimahalle Ġlçesi, Susuz 

Mahallesi, 62164 ada, 8 no.lu parselde 

kayıtlı toplam 2.756,00 m2 yüzölçümlü 

arsa 

20.000 100 21.08.2017 

2 

Ankara Ġli, Yenimahalle Ġlçesi, Susuz 

Mahallesi, 62174 ada, 7 no.lu parselde 

kayıtlı toplam 3.846,00 m2 yüzölçümlü 

arsa 

35.000 100 21.08.2017 

3 

Ankara Ġli, Yenimahalle Ġlçesi, Susuz 

Mahallesi, 62175 ada, 1 no.lu parselde 

kayıtlı toplam 13.458,00 m2 yüzölçümlü 

arsa 

100.000 100 21.08.2017 

4 

Ankara Ġli, Yenimahalle Ġlçesi, Susuz 

Mahallesi, 62184 ada, 4 no.lu parselde 

kayıtlı toplam 2.931,00 m2 yüzölçümlü 

arsa 

20.000 100 21.08.2017 

5 

Ankara Ġli, Yenimahalle Ġlçesi, Susuz 

Mahallesi, 62185 ada, 3 no.lu parselde 

kayıtlı toplam 2.466,00 m2 yüzölçümlü 

arsa 

20.000 100 21.08.2017 

6 

Ankara Ġli, Yenimahalle Ġlçesi, Susuz 

Mahallesi, 62186 ada, 3 no.lu parselde 

kayıtlı toplam 2.000,00 m2 yüzölçümlü 

arsa 

20.000 100 21.08.2017 

7 

Ankara Ġli, Yenimahalle Ġlçesi, Susuz 

Mahallesi, 62186 ada, 10 no.lu parselde 

kayıtlı toplam 3.282,00 m2 yüzölçümlü 

arsa 

25.000 100 21.08.2017 

 

1 - Ġhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihaleler, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 

suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koĢuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden 

fazla ihale için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle iliĢkilendirilemez. 
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3 - Ġhaleye katılabilmek için her bir taĢınmaz için ayrı Ġhale ġartnamesi alınması ve 

tekliflerin Ġdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 KurtuluĢ/ANKARA adresine son teklif verme 

günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 

4 - Ġhale ġartnamesi bedelleri Ġdare’nin; 

- T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Ankara Kamu Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

- T. Halk Bankası A.ġ. Ankara Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak GiriĢim 

Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiĢ olması 

yeterlidir) ile hangi ihaleye iliĢkin Ģartname alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun 

Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiĢ tutarlar iade edilmez. 

5 - ÖzelleĢtirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp Ġdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  

Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe 

kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce 

duyurulacaktır. 

6 - Ġhale konusu taĢınmazların yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı 

sermayeli Ģirketlere satıĢı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile 

ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, satıĢın mümkün olup olmadığını önceden 

araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri yapmakla 

yükümlüdürler. 

7 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 

8 - Ayrıca 0 312 585 82 79 numaralı telefondan, 0312 585 81 63 numaralı fakstan ve 

www.oib.gov.tr adresinden ihaleye iliĢkin bilgi alınabilir. 6259/1-1 

————— 
TAġINMAZLAR SATIġ YÖNTEMĠ ĠLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

DUYURU 

T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından 4046 sayılı 

ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taĢınmazlar 

―satıĢ‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir. 
 

SIRA 

NO SATIġA KONU TAġINMAZ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

BEDELĠ 

(TL) 

ĠHALE 

ġARTNAMESĠ 

VE TANITIM 

DOKÜMANI 

BEDELĠ 

(TL) 

SON 

TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

1 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

157 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 9.486,80 

m2 yüzölçümlü taĢınmazın 2049/2400 

oranındaki hissesi (8.099,36 m2) 

100.000 100 08/09/2017 
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SIRA 

NO SATIġA KONU TAġINMAZ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

BEDELĠ 

(TL) 

ĠHALE 

ġARTNAMESĠ 

VE TANITIM 

DOKÜMANI 

BEDELĠ 

(TL) 

SON 

TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

2 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

158 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 

6.543,15 m2 yüzölçümlü taĢınmazın 

324/2400 oranındaki hissesi (883,33 m2) 

10.000 100 08/09/2017 

3 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

227 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 

1.722,28 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

25.000 100 08/09/2017 

4 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

227 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 

1.661,97 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

25.000 100 08/09/2017 

5 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

227 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 

1.586,71 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

20.000 100 08/09/2017 

6 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

227 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 

1.528,57 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

20.000 100 08/09/2017 

7 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

227 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 

2.083,65 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

30.000 100 08/09/2017 

8 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

227 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 

1.616,85 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

20.000 100 08/09/2017 

9 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

227 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı 

1.652,32 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

25.000 100 08/09/2017 

10 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

227 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 

1.702,14 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

25.000 100 08/09/2017 

11 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

227 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı 

1.845,31 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

30.000 100 08/09/2017 

12 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

228 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 

2.785,09 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

30.000 100 15/09/2017 

13 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

228 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 

1.747,21 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

25.000 100 15/09/2017 
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SIRA 

NO SATIġA KONU TAġINMAZ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

BEDELĠ 

(TL) 

ĠHALE 

ġARTNAMESĠ 

VE TANITIM 

DOKÜMANI 

BEDELĠ 

(TL) 

SON 

TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

14 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

228 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 

1.747,63 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

25.000 100 15/09/2017 

15 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

230 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 

1.603,82 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

15.000 100 15/09/2017 

16 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

230 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 

1.588,72 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

20.000 100 15/09/2017 

17 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

230 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 

1.565,53 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

20.000 100 15/09/2017 

18 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

230 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 

1.841,77 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

30.000 100 15/09/2017 

19 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

230 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 

1.863,66 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

30.000 100 15/09/2017 

20 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

230 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 

1.878,57 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

30.000 100 15/09/2017 

21 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

241 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 

1.736,18 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

25.000 100 22/09/2017 

22 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

241 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 

1.814,02 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

25.000 100 22/09/2017 

23 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

241 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 

1.712,03 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

25.000 100 22/09/2017 

24 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

241 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 

1.922,06 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

20.000 100 22/09/2017 
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SIRA 

NO SATIġA KONU TAġINMAZ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

BEDELĠ 

(TL) 

ĠHALE 

ġARTNAMESĠ 

VE TANITIM 

DOKÜMANI 

BEDELĠ 

(TL) 

SON 

TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

25 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

241 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 

1.936,26 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

20.000 100 22/09/2017 

26 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 

241 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 

1.847,78 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

20.000 100 22/09/2017 

27 

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Akçay 

Mahallesi, 862 ada, 490, 497, 129, 

130, 131, 502, 504 no.lu parseller ile 

861 ada, 488 no.lu parselde kayıtlı 

toplam 12.341,00 m2 yüzölçümlü 

taĢınmaz ve üzerindeki yapılar bir 

bütün halinde 

650.000 500 22/09/2017 

28 

Bolu ili, Merkez ilçesi, Tabaklar 

Mahallesi, 425 ada, 14, 15, 16 ve 27 

no.lu parsellerde kayıtlı toplam 

19.610,00 m2 yüzölçümlü taĢınmaz ve 

üzerindeki yapılar bir bütün halinde 

750.000 500 22/09/2017 

29 

Ġstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, 

Büyükçekmece Merkez Mahallesi, 

487 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı 

15.680,94 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

250.000 250 22/09/2017 

30 

Ġstanbul ili, Eyüp ilçesi, Göktürk 

Mahallesi, 129 ada, 11 no.lu parselde 

kayıtlı 334,05 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

60.000 250 22/09/2017 

 

1 - Ġhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonlarınca gerekli 

görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile 

açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koĢuluyla birden fazla taĢınmaz için teklif verebilirler. 

Birden fazla taĢınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle iliĢkilendirilemez. 
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3 - Ġhaleye katılabilmek için her bir taĢınmaz için ayrı Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı alınması ve tekliflerin Ġdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 KurtuluĢ/ANKARA 

adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 

4 - Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri Ġdare’nin; 

- T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Ankara Kamu Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

- T. Halk Bankası A.ġ. Ankara Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak GiriĢim 

Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiĢ olması 

yeterlidir) ile hangi ihaleye iliĢkin ihale Ģartnamesi alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa 

olsun Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiĢ tutarlar iade edilmez. 

5 - ÖzelleĢtirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp Ġdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  

Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe 

kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce 

duyurulacaktır. 

6 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peĢin veya vadeli 

ödenebilmesi mümkündür. Ġhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde; 

Asgari %20 (yüzdeyirmi)’si TaĢınmaz SatıĢ SözleĢmesi imza tarihinde peĢin, vadeye 

bırakılan tutarı ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapılmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda 

ve eĢit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade 

farklarıyla birlikte ödenecektir. Ġhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, TaĢınmaz SatıĢ 

SözleĢmesi imza tarihinden itibaren yıllık %11 (yüzdeonbir) oranında vade farkı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale konusu taĢınmazların yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı 

sermayeli Ģirketlere satıĢı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile 

ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, satıĢın mümkün olup olmadığını önceden 

araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri yapmakla 

yükümlüdürler. 

8 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 

9 - Ayrıca 0 312 585 84 54-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0312 585 83 54 numaralı 

fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye iliĢkin bilgi alınabilir. 6260/1-1 
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YAP ĠġLET DEVRET MODELĠ ĠLE OTOPARK YAPILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - ĠHALE KONUSU ĠġĠN NĠTELĠĞĠ YERĠ VE MĠKTARI 

Ġlimiz, MuratpaĢa Ġlçesi Bahçelievler Mahallesi 4520 ada 154 parsel sayılı taĢınmaz 

üzerine hazırlanan projesine göre; çevre düzenlemesi ile birlikte katlı otopark yapılması, yapım 

süresi de dahil olmak üzere 29 (yirmi dokuz) yıl süre ile yapım amacı doğrultusunda iĢletilmesi ve 

29 yıllık sürenin bitiminde sağlam, tam, eksiksiz ve iĢler bir durumda bedelsiz olarak Antalya 

BüyükĢehir Belediyesine devredilmesi iĢi 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesine 

göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.  

2 - ĠġĠN TAHMĠN EDĠLEN BEDELĠ 

Artırıma esas yıllık iĢletme bedeli 655.000,00 TL + KDV’dir.  

3 - ĠġĠN SÜRESĠ 

ĠĢletme hakkı süresi 29 (yirmi dokuz) yıldır. Bu süre sözleĢmenin imzalanmasını 

müteakip yer teslimi tarihinden itibaren baĢlayacaktır.  

4 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT  

Geçici Teminat, tahmini toplam yatırım maliyet bedeli 17.849.878,00 TL ile artırıma esas ilk 

yıl tahmini iĢletme hakkı bedelinin toplamı olan 18.504.878,00 TL’nin yüzde üçü 555.146,50 TL’dir. 

5 - ĠHALE YERĠ, TARĠHĠ SAATĠ VE USULÜ  

Ġhale Antalya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Yeni Hizmet Binası (Yüksekalan 

Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20) Encümen Toplantı Salonunda 27.07.2017 PerĢembe 

günü saat 15:00’de yapılacaktır. Ġhalede 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesi 

uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır. 

6 - ĠSTEKLĠLERDEN ARANILAN BELGELER 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Yasal yerleĢim sahibi olduklarını gösterir belge, 

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile elektronik posta adresi beyanı, 

c) Gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti) 

ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

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

ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge. 

d) 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, bu 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

e) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dıĢındaki teminatların Antalya BüyükĢehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire 

BaĢkanlığı’na yatırıldığını gösteren makbuzlar, 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122 

 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, idari Ģartname ekinde yer alan iĢ ortaklığı 

beyannamesi, 

ğ) Ġdari Ģartname ekinde yer alan teklif mektubu, 

h) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı, 

ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslı, 

i) Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge, 

j) ĠĢin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt 

YÜKLENĠCĠ bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname, 

k) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

direkt ya da dolaylı yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi 

odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da 

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

tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge.  

Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler 

Toplam tahmini yatırım maliyet bedeli olan 17.849.878,00 TL’nin % 10'undan az 

olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde 

kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka 

referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, 

mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak 

suretiyle de sağlanabilir. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık 

oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer belgeleri 

a) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.  

Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde;  

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

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

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

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

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

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

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

sunması yeterlidir;  
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a) Ġsteklinin veya isteklinin iĢ ortaklığı olması halinde ortaklarından birinin bağımsız 

denetim firmalarından biri tarafından Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre denetlenmiĢ 

iĢtirakleri ile birlikte oluĢturduğu konsolide mali tablosunda yer alan toplam cirosunu gösteren 

gelir tablosu,  

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

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.  

ĠĢbu maddenin (a) bendinde belirtilen cironun tahmini yatırım maliyet bedelinin 

%25'inden, taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarının ise tahmini yatırım maliyet bedelinin % 15'inden az olmaması 

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

yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

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

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

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler 

ĠĢ deneyim belgeleri 

Son on beĢ yıl içinde bedel içeren ya da maliyet artı bir sözleĢme kapsamında taahhüt 

edilen ve teklif edilen bedelin %70’inden az olmamak üzere iĢ deneyim belgesi sunulması 

gerekir. 

Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler  

Bu ihalede benzer iĢ olarak; günübirlik tesis veya spor amaçlı turistik tesis veya eğlence 

merkezi veya rekreasyon veya turizm kompleksi veya Yapım ĠĢlerinde ĠĢ Deneyiminde 

değerlendirilecek Benzer ĠĢler Tebliğinde yer alan B/III grubu iĢler yapmıĢ olunması kabul 

edilecektir.  

Ġhalenin yabancı isteklilere kapalılığı 

Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan yerli 

istekliler bu ihaleye katılamaz. Ġhaleye katılan gerçek kiĢilerin yerli istekli oldukları, baĢvuru veya 

teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaĢılır. Tüzel kiĢilerin 

yerli istekli oldukları ise baĢvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden 

değerlendirilir.  

7 - TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ:  

Usulüne uygun hazırlanmıĢ teklifler en geç 27.07.2017 PerĢembe günü saat 15:00’e kadar 

sıra numaralı alındılar karĢılığında Antalya BüyükĢehir Belediyesi Encümen BaĢkanlığına 

(Antalya BüyükĢehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) verilecektir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine 

Komisyon BaĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık 

adresi yazılır. 

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar Komisyon BaĢkanlığına 

ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulamayacak olan tekliflerin alınıĢ saati 

bir tutanakla tespit edilir. Komisyon BaĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

8 - ġARTNAME VE EKLERĠNĠN NEREDEN VE HANGĠ ġARTLARLA ALINACAĞI:  

Ġhale dokümanı Antalya BüyükĢehir Belediyesi, Emlak ve Ġstimlâk Dairesi 

BaĢkanlığından (Emlak ġube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel 

karĢılığında temin edilebilir.  

Ġlan olunur. 6109/1-1 
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OTOMATĠK MERKEZĠ GRES YAĞLAMA SĠSTEMĠ KURULMASI  

ĠġLERĠNĠN YAPILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızda otomatik merkezi gres yağlama sistemi kurulması iĢlerinin yapılması ĠĢi 

T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/340751  

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ġeker Fabrikası Müdürlüğü ġekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - Ġhale konusu malın 

a) Adı : Fabrikamızda otomatik merkezi gres yağlama sistemi 

kurulması  

b) Niteliği türü miktarı : Fabrikamızın 136 noktasında bulunan ekipmanlar ve 

bunların üzerinde bulunan yağlama noktalarının 

merkezi yağlama sistemine dahil edilmesi.  

c) ĠĢin süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 25/07/2017 Salı günü saat 14:30 

4 - Ġhale dokümanı Burdur ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 60,00 TL 

karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 25/07/2017 Salı günü saat 14:30’a kadar Burdur ġeker Fabrikası HaberleĢme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir  

 6252/1-1 
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150 ADET FOTOKOPĠ MAKĠNESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Daire 

BaĢkanlığı ihtiyacı 150 adet fotokopi makinesinin ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik 

özellikler listesine ve kuruluĢça istenilen malzeme listesinde yer alan marka/modellerinden birine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik özellikler listesinin, marka/modellerinin, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 21.07.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik özellikler listesine ve 

kuruluĢça istenilen malzeme listesinde yer alan marka/modellerinden birine uygunluğunun 

belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir 

tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 6265/1-1 
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2017/2018 KAMPANYA DÖNEMĠ MEYDAN TAHMĠL-TAHLĠYE VE MALZEME 

TAġINMASI ĠġLERĠ HĠZMET ALIMI AÇIK ĠHALE  

USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt no : 2017/337221 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Sivrihisar Cad. No: 195 EskiĢehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38 

2 - Ġhale konusu hizmetin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde (Tahmini 

130 gün süreli) Fabrikamız meydan tesislerinde Yapılacak 

olan tahmil-tahliye ve malzeme taĢınması ĠĢlerinde günlük 

24 saat çalıĢmak koĢuluyla 4 adet Damperli Kamyon ve  

2 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici ÇalıĢtırılması hizmeti 

  ĠĢin detayları Teknik ġartnamede BelirtilmiĢtir. 

b) Yapılacağı yer : Kazım TAġKENT-EskiĢehir ġeker Fabrikası 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kazım TAġKENT-EskiĢehir ġeker Fabrikası Ofis 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 27.07.2017 PerĢembe Günü, saat 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza 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 yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiĢiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri. 

b) ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

d) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi. 

e) Tüzel kiĢi tarafından ĠĢ Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali MüĢavir ya da Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler: 

4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgeleri: 
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Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; Ġlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleĢme 

bedelinin en az %80’inin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleĢme oranının toplam sözleĢme bedelinin en az %80'ine ulaĢtığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son baĢvuru tarihi arasında olan iĢler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, istenen iĢ deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

4.2.2. ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler: 

AĢağıda yazılı iĢlerin her biri ayrı ayrı benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

a) Kamyon ve Yükleyici ile yapılan her türlü tahmil tahliye ve nakliye iĢleri 

b) ĠĢ Makinesi kiralanması ile ilgili kiralama hizmetleri 

c) Her türlü hafriyat çalıĢmaları ve nakliyesi ile ilgili iĢler 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

8 - Ġhale dokümanı Kazım TAġKENT-EskiĢehir ġeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 100,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

Ġhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 27.07.2017 PerĢembe günü Saat 14:00’a kadar Kazım TAġKENT-EskiĢehir 

ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

12 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu Ġhale (Ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 6141/1-1 
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KRĠSTAL ġEKER AMBALAJLANMASI HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

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

2017/2018 Kampanya Dönemi Kristal ġeker Ambalajlanması Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale 

Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/339393 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. km   ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel  : 364 235 04 70 (6 hat) 

  Faks: 364 235 04 77 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum ġeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Döneminde 

her vardiyada 20 iĢçi olmak üzere toplam 60 iĢçi ile ±%20 

toleranslı 115.000 ton kristal Ģekerin ±%20 toleranslı 115 

gün süresince ambalajlanması iĢidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren Ġdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte iĢe baĢlanır. ĠĢin süresi iĢe baĢlama 

tarihinden itibaren Çorum ġeker Fabrikası 2017/2018 

Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 115 gün). 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum ġeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km.   ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 26/07/2017 ÇarĢamba günü, Saat 14.00 

4 - Ġhale dokümanı Çorum ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karĢılığı 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 45 (kırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu’na (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. 

 6194/1-1 
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MUHTELĠF ĠġLER ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından: 

2017/2018 yılı Kampanya Dönemi Fabrika içi Tahmil Tahliye ve Temizlik ĠĢi ile Çamur 

SusuzlaĢtırma Tesisinin ĠĢletilmesi ve Çevre Temizlik ve Tahmil Tahliye Hizmetleri iĢi açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt no : 2017/330343 

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 : 2017/2018 yılı kampanyasında Fabrika içi personel 

hizmetleri iĢi tahmini kampanya süresi 120 gündür. 

Yüklenici bu iĢleri yürütebilmek için her vardiyada 6 iĢçi 

olmak üzere (gündüz vardiyası 8 kiĢi) 3 vardiya toplam 

20 kiĢi (± % 20) çalıĢtıracaktır. 

 : 2017 - 2018 kampanya dönemi Çamur SusuzlaĢtırma 

Tesisi ĠĢletilmesi ve Çevre Temizlik ve Tahmil Tahliye iĢi. 

Tahmini 112 gün (± %20) sürecektir. Yüklenici bu iĢleri 

yürütebilmek için gündüz 1, ara 1 kiĢi olmak üzere toplam 

2 kiĢi çalıĢtıracaktır. 

b) Yapılacağı yer : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 27.07.2017 PerĢembe 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 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı 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. 

 6195/1-1 
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DAMPERLĠ KAMYON VE KEPÇE KĠRALANMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde Meydan Hizmetlerin Yürütülmesi için 

Sürücülü 5 Adet 10 tekerli damperli kamyon ile Operatörlü 2 Adet kepçe kiralanması iĢi açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/331136 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ÖZALPER MAHALLESĠ KARAKAVAK MEVKĠĠ 

ANKARA ASFALTI ÜZERĠ 44080 YEġĠLYURT/ 

MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 422 212 10 44 - 0 422 212 10 52 

c) Elektronik posta adresi  : malatyaseker@turkseker.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    Ġnternet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : - Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde Günlük 

(24 Saat) Meydan hizmetlerin yürütülmesi iĢi için 

Sürücülü 5 Adet 10 tekerli damperli kamyon ile 

Operatörlü 2 Adet kepçe kiralanması, 

b) Yapılacağı yer : Malatya ġeker Fabrikası Meydan Sahası ile Malatya 

Belediyesi katı atık depolama sahası 

c) ĠĢin süresi : ± % 20 Toleranslı 125 Gündür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Malatya ġeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri 

YEġĠLYURT/MALATYA 

b) Tarihi ve saati : 24/07/2017  Saat 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

4.1- Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2- Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / 

veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri; 

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

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3- ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4- ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 
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4.1.5- Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge 

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

kriterler  

4.2.1. ĠĢ deneyim belgeleri: 

Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kabul iĢlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin 

iĢ deneyimini gösteren belgeler,  

4.2.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu 

Ġhale konusu iĢi yerine getirmek için idari Ģartnamede belirtilen kriterlere uygun 5 Adet 

10 Tekerli damperli kamyon, 1 Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçe ile 1 Adet 

en az 92 Hp Gücünde hacmi en az 1.0 m3 kepçe için isteklinin kendisine veya tüzel kiĢiliğine ait 

olduğunu gösterir belgeleri (Ruhsat v.s.) kiralık ise en az 6 Ay süreli noter onaylı kira 

sözleĢmelerini iĢe baĢlamadan önce idareye sunacaklardır. 5 Adet 10 Tekerli damperli kamyon,   

1 Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçe ile 1 Adet en az 92 Hp Gücünde hacmi 

en az 1.0 m3 kepçe isteklinin kendi malı olma Ģartı aranmayacaktır. 

4.2.3. Benzer iĢ olarak her türlü nakliyat, hafriyat, inĢat iĢleri ile makineli yükleme ve 

boĢaltma iĢlerinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kiĢilerin yapmıĢ olduğu iĢler.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karĢılığı 

Malatya ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Malatya ġeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEġĠLYURT/MALATYA adresinden 

satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi 

Özalper Mah. Karakavak Mevkii YeĢilyurt/ Malatya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, iĢ kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, hale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

13 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleĢmeleri kanununa tabi değildir. TeĢekkülümüz ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6193/1-1 
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AFYONKARAHĠSAR LOKOMOTĠF ARAÇ BAKIM ATELYE MÜDÜRLÜĞÜNE (2) ADET 
ELEKTRĠKLĠ TORK ANAHTAR SETĠ (TEKNĠK ġARTNAMESĠNE GÖRE)  

SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/336170 
Ġdarenin: 
a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyonkarahisar Araç Bakım 

Servis Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. 
No: 2/6   GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 213 29 44 
c) Elektronik Posta Adresi : afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 
1 - Ġhale konusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyonkarahisar 

Lokomotif Araç Bakım Atelye Müdürlüğüne (2) Adet Elektrikli Tork Anahtar Seti (Teknik 
ġartnamesine göre) alım iĢidir. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine 

ihale tarihi olan 24/07/2017 günü saat 14:30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 
4 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü 

adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup, TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu 
Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6221/1-1 
————— 

YÜK VAGONLARININ ĠÇ DIġ YÜZEY TEMĠZLĠK, ĠÇ - DIġ YÜZEY BOYAMA VE DIġ 
YÜZEY YAZI - ġEKĠL - ARMA ĠġLERĠNĠN YAPILMASI HĠZMET ALIM ĠġĠ  

SATIN ALINACAKTIR 
Afyonkarahisar Vagon Araç Bakım Atelye Müdürlüğünde Revizyon tamirinden çıkan 

Yük Vagonlarının 5000 m2 iç - dıĢ yüzey temizlik, iç - dıĢ yüzey boyama ve dıĢ yüzey yazı - Ģekil 
- arma iĢlerinin yapılması hizmet alım iĢi satın alınacaktır. 

Ġhale Kayıt No : 2017/335692 
Ġdarenin: 
a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyonkarahisar Araç Bakım 

Servis Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. 
No: 2/6   GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 213 29 44 
c) Elektronik Posta Adresi : afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 
1 - Ġhale konusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyonkarahisar Vagon 

Araç Bakım Atölye Müdürlüğünde tamiri yapılan Yük vagonları için toplam 5.000 m2’lik iç-dıĢ 
yüzey temizlik, iç-dıĢ yüzey boyama ve dıĢ yüzey yazı - Ģekil - arma iĢlerinin yapılması hizmet 
alım iĢidir. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine 
ihale tarihi olan 24/07/2017 günü saat 10:30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü 
adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup, TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu 
Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6222/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK SĠLĠKAT VE FENOL ENJEKSĠYON MALZEMESĠ ALIMI 

4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE  

USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/335780 

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: (Kg.) 

  a) Niteliği, türü ve miktarı 
  1 - Silikat Enjeksiyon Malzemesi 

  2 - Fenol Enjeksiyon Malzemesi 

153.150 

  20.350 

 Toplam: 173.500 

 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve Ġkmal 

Daire BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm iĢleri ġube 

Müdürlüğü Tesellüm ġefliği ambarıdır. 

c) Teslim tarihi : Söz konusu malzemeler SipariĢe bağlandıktan sonra 

TTK’nın talebine müteakip en geç 15 gün içinde 

min. 100 Kg. lık partiler halinde teslim edilecekir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 31.07.2017 Pazartesi - Saat 15:00 

c) Dosya no : 1717035 

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; 
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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 ġartnamesinin 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 Ġhale Ġdari ġartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġhale Ġdari ġartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) Ġhale Ġdari ġartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) Ġhale Ġdari ġartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin 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. 

4-3- Teklif edilen malzemeye ait prospektüs, katalog gibi standart dokümanlar. Ayrıca 

teklif edilecek malzemelerden her birine ait numune ve teknik Ģartnamede istenen belgeler. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5- 1- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5- 2- Ġstekliler tekliflerini Türk Lirası, ABD Doları veya Euro olarak vereceklerdir. 

5- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6 - Ġhale, Ġdari ġartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
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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 TR910001 5001 58007292564228 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 31.07.2017 Pazartesi - 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 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 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 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. 

 6198/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK (500 TAKIM) FĠġ GRUBU GÖVDE VE KAPAĞI ĠMALATI 

HĠZMETĠ ĠġĠ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE 

USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel  : 0 (372)259 47 94 - 259 47 77 

  Faks: 0 (372) - 253 12 73 - 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satinalma@taskomuru.gov.tr 

 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı/Takım 

a) Niteliği, türü ve miktarı 1 

ATEX sertifikalı imal edilen 

elektrik cihazlarında kullanılmak 

üzere, Kurumumuzda mevcut 

hurda bakır verilerek hizmet alımı 

yoluyla 500 takım fiĢ grubu 

gövde ve kapağı imali iĢi 

500 

 

b) Teslim yeri : Malzemelerin teslim yeri, TTK Makine ve Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği ambarlarıdır. 

c) Teslim tarihi : 90 (doksan) takvim gün 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 26/07/2017 ÇarĢamba - Saat 15:00 

c) Dosya no : 1712036 

d) Ġhale kayıt no : 2017/336448 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: Ġdari ġartnamemizin 

7.1. 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, 
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d) Ġhale Ġdari Ģartnamenin 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 idari Ģartnamemizin 26. maddesinde belirtilen %3 oranında geçici teminat, 

g) Ġhale Ġdari Ģartnamemizin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen iĢ ortaklığı 

beyannamesi ile idari Ģartnamenin 15 inci maddesine istinaden konsorsiyumlar ihaleye teklif 

veremez. 

j) Ġdari Ģartnamemizin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin 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.  

500 takım FiĢ grubu gövde ve kapağı imalatı hizmeti iĢi için Teklif edilen tüm 

malzemelerin ölçülerini içeren teknik resimler teklifle birlikte verilecektir.  

FiĢ grubu gövde ve kapağının imalatı için sadece hurda bakır verilecek olup Rg5 (bronz) 

dökümünde diğer katkı malzemeleri imalatçı firma tarafından karĢılanacaktır. 

Hurda bakır Maden Makinaları Fabrika ĠĢletme Müdürlüğü sahasından ihaleyi alan firma 

tarafından teslim alınacaktır. Hurda bakırın alınıp imalatı yapılan ürünlerin Kurumumuza 

teslimine kadar olan nakliye bedelleri ihaleyi alan firmaya ait olacaktır.  

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler, ile benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler ait kriterler Ġhale Ġdari Ģartnamesinin 55. 

maddesinde belirtilmiĢtir. 

6 - Ġhale, ġartnamesinde katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire 

BaĢkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde 

(AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve Ģartnameler 

50,00- TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 26/07/2017 ÇarĢamba 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 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 

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 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14 - 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. 

 6199/1-1 
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TH70/34 GEÇMELĠ ÇELĠK TAHKĠMAT BAĞLANTI ELEMANLARI  

SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: TH70/34 geçmeli çelik tahkimat bağlantı elemanları 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2017/336708 

Dosya no  : 1726053 

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  : TH70/34 geçmeli çelik tahkimat bağlantı elemanları     

(8 kalem) 

b) Teslim yeri  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Kozlu, Üzülmez. Karadon, 

Amasra TaĢkömürü ĠĢletme Müesseseleri iĢ sahasıdır.  

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 120 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  : 07.08.2017 Pazartesi 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- --- 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif 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 Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 150.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 07.08.2017 PAZARTESĠ 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. 6200/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK 18 KALEM MGM YER ALTI ELEKTRĠK KABLOLARI ALIMI 

4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK  

ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/337498 

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 : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i Malzemenin Cinsi - Miktarı: 

           a) Niteliği, türü ve miktarı: 
1 

2x1,5 mm² telefon kablosu  

(1çift) MGM-110 
4.000 metre 

2 
4x1,5 mm² telefon kablosu  

(2 çift) MGM-110 
6.000 metre 

3 
20x1.5 mm² telefon kablosu  

(10 çift) MGM-110 
1.000 metre 

4 
24x1.5 mm² telefon kablosu  

(12 çift) MGM-110 
2.000 metre 

5 
38x1.5 mm² telefon kablosu  

(19 çift) MGM-110 
3.000 metre 

6 
74x1.5 mm² telefon kablosu  

(37 çift) MGM-110 
1.000 metre 

7 
4x1,5 mm² (sarı) tek kat çelik zırhlı 

erken uyarı kablosu MGM-110 
3.500 metre 

8 
2x1,5 mm² (mavi) tek kat çelik zırhlı 

erken uyarı kablosu MGM-110 
7.000 metre 

9 
4x1,5 mm² (mavi) tek kat çelik zırhlı 

erken uyarı kablosu MGM-110 
14.000 metre 

10 
7x1,5 mm² (mavi) tek kat çelik zırhlı 

erken uyarı kablosu MGM-110 
16.000 metre 

11 
20x1.5 mm² (mavi) telefon kablosu 

(10 çift) MGM-110 
5.000 metre 

12 
14x1,5 mm² (mavi) tek kat çelik 

zırhlı erken uyarı kablosu MGM-110 
1.000 metre 

13 
(OLK) Ocak BaĢlamba kablosu 

MGM-101 
2.700 metre 

14 
2x4 mm² Ocakiçi Aydınlatma kablosu  

MGM-109 
22.000 metre 

15 
2x2,5 mm² Besleme kablosu  

MGM-109 
500 metre 

16 
2 x4 mm² Uzaktan Kumanda 

Kablosu MGM- 112 E2 
500 metre 

17 
3x16+16+16 mm² Tip: 7 konveyör 

kablosu MGM-115 
8.000 metre 

18 
3x50+25+25 mm² Tip: 7 konveyör 

kablosu MGM-115 
500 metre 



12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi No: 125 TTK Makine ve Ġkmal 

Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube 

Müdürlüğü Tesellüm ġefliği Ambarıdır. 

c) Teslim süresi : 90 takvim günü. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 07.08.2017 Pazartesi - saat 15.00 

c) Dosya no : 1715037 

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,  

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. 

4.3. Teklif edilen kablo tipi için ALSZ Test Sertifikası ve (teklif yılı için geçerli) imal 

lisansı. 

4.3.2. Teklif edilen kablolar, kabul tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili 

olacaktır. 
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4.3.3. Kısmi teslimat yapılabilecektir. Teslim edilen bir parti mal için yapılan muayene 

yalnız o parti mal için geçerlidir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. En düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

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 Cad.) 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 ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 07.08.2017 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.  

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 yar alan hükümler uygulanır.  

Ġlan olunur. 6251/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletmemiz ihtiyacı olan ve aĢağıda 1 (bir) adet hizmet alımı iĢi ile ilgili ihale açık ihale 

usulü ile aĢağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : E.L.Ġ. Müdürlüğü Atatürk cd. No.111 45500 Soma/MANĠSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) 
 

Niteliği - Türü - Miktarı 

Ġhale 

Kayıt No Dosya No 

Ġhale Tarih 

ve Saati 

ĠĢin 

Süresi 

1 

Eynez Yer altı Kontrol ġube 

Müdürlüğüne bağlı stok 

sahalarından 450.000 ton 

kömürün Soma B Termik 

Santrali 1-4, Yırca Kapı ve 5-6 

Ünitelerine taĢınması ve 

boĢaltılması iĢi. 

2017-340764 2017-1304 
01.08.2017 

14:00 
120 gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELĠ Müdürlüğü SOMA/MANĠSA. 

c) ĠĢin süresi : Ġhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : ELĠ Müdürlüğü Komisyon odası Soma/MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müdürlüğü Atatürk Cad. No.111 45500 Soma/MANĠSA, 

adresinde görülebilir. Ġhale dokümanlarının Ģartnamelerini 150,00 TL karĢılığı aynı adreslerden 

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 6255/1-1 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122 

 

ANKARA BATI KAN BAĞIġ MERKEZĠ YENĠ HĠZMET BĠNASINDA KULLANILMAK 

ÜZERE MOBĠLYA, ODA ĠSĠMLĠKLERĠ, KAT TANIMLAMA PANOLARI VE RAF 

SĠSTEMLERĠ MALZEMELERĠ ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu (Ankara) Bölge Kan 

Merkezi Müdürlüğü bağlısı Ankara Batı Kan BağıĢ Merkezi yeni hizmet binasının ihtiyacı olan 

―Ankara Batı Kan BağıĢ Merkezi Yeni Hizmet Binası Mobilya Oda Ġsimlikleri Kat Tanımlama 

Panoları ve Raf Sistemleri Malzemeleri‖ alımı Ġdari, Teknik ġartname ve ekleri hükümlerine göre 

ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın 

alınacaktır.  

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ve ekleri ―Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ 

ANKARA‖, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 200,00 TL karĢılığında temin 

edilebilecektir.  

4 - Ġdari, Teknik ġartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecek olup, 

0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 03.08.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Yönetim Destek Hizmetleri 

Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

6 - Ġhale zarfları 03.08.2017 günü saat 15.00’da ―Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 

Etimesgut/ANKARA‖ adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 ġubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.  

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 6246/1/1-1 

————— 

ĠÇ ANADOLU (KAYSERĠ) BÖLGE KAN MERKEZĠ BĠNASINDA KULLANILMAK  

ÜZERE VRF KLĠMA SĠSTEMĠ ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ġç Anadolu 

(Kayseri) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan ―VRF KLĠMA SĠSTEMĠ‖ alımı Ġdari, 

Teknik ġartname ve ekleri hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık 

artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.  

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ve ekleri ―Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ 

ANKARA‖, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ve ―Gültepe Mahallesi Talas 

Bulvarı Göğüs Hastalıkları Hastanesi yanı Talas/KAYSERĠ’’ adresindeki Ġç Anadolu (Kayseri) 

Bölge Kan Merkezi’nden 200,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

4 - Ġdari, Teknik ġartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecek olup, 

0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 03.08.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Yönetim Destek Hizmetleri 

Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

6 - Ġhale zarfları 03.08.2017 günü saat 14.00’da ―Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 

Etimesgut/ANKARA‖ adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 ġubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.  

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 6246/2/1-1 



12 Temmuz 2017 – Sayı : 30122 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Ordu Büyükşehir Belediyesinden: 

1 - Ġhalenin Konusu: 

Mülkiyeti Ordu BüyükĢehir Belediyesi adına kayıtlı, Altınordu Ġlçesi Kirazlimanı 

Mahallesi 4941 ada 1 parselde bulunan 11.586,44 m² yüzölçümlü taĢınmaz ―Arsa SatıĢı KarĢılığı 

Gelir PaylaĢımı‖na göre 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı 

Teklif Usulü ile ihaleye çıkartılmıĢtır. 

2 - Ġhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı: 

2.1. Ġdarenin Adı : Ordu BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

2.2. Ġlgili Birim : Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı 

2.3. Ġlgili Adres : ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ 

ORDU 

2.4. ĠletiĢim Telefonu, Faks  : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18  

2.5. Ġhalenin Yapılacağı yer : Ordu BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Toplantı 

Salonu (ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/2 

Altınordu/ORDU) 

2.6. Ġhale Tarihi ve Saati : 26.07.2017 ÇarĢamba günü Saat: 14:10 

2.7. Ġhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a Maddesi 

gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü. 

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:  

Ġhale konusu iĢin tahmin edilen bedeli 33.000.000,00 TL’dir. Geçici Teminat miktarı ise 

ihale bedelinin %3’ü olan 990.000,00 TL’dir.  

Ġdare Payı, Ġhalede sunulacak avan proje ve ekspertiz değerlendirmesi sonucuna göre 

taĢınmazın üzerine yapılacak ve proje bitiminde satıĢa konu olacak bağımsız bölümlerin 

satıĢından elde edilen toplam gelirin en az %35 pay bedeli üzerinden artırılarak yapılacaktır. 

Ġhaleye iĢtirak edenlerce verilecek teklifler, Muhammen Bedelden aĢağı olamaz. 

ĠĢtirakçilerce sunulan garanti bedel ve bunun üzerinden teklif edilecek Ġdare Payı % oranının 

değerlendirilmesi sonucu bulunacak en yüksek bedel esas alınacaktır.  

4 - ġartname ve eklerinin nereden, ve hangi Ģartlarla alınacağı: 

ġartname ve ekleri Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı - Emlak ve Ġstimlak ġube 

Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır. 

5 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri :  

Gerçek KiĢiler; 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  

5.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi.  

5.2. Yasal YerleĢim Yeri belgesi,  

5.3. Nüfus Kayıt Örneği,  

5.4. Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

5.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter onaylı Ġmza Beyannamesi veya Ġmza 

Sirküleri.  

5.6. KesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden en fazla 3 

ay önce düzenlenmiĢ belge.  
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5.7. Gelir ve Kurumlar Vergi Borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden, ihale tarihinden 

en fazla 3 ay önce temin edecekleri belge.  

5.8. Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte 

bulunacak/katılacak kiĢilerin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.  

5.9. Ġhale dokümanının satın alındığın dair belge,  

5.10. Ġstekliler’in ihalenin yapılacağı tarih olarak belirtilmiĢ olan tarihten önceki son 5 

(beĢ) yıl içinde, tek iĢ kapsamında, en az toplam 50.000 m2 (elli bin m2) inĢaatı, (konut, ofis, 

AVM, otel vb.) tamamlamıĢ olduklarını gösteren ĠĢ Bitirme belgelerinin (Yapı Kullanma Ġzin 

belgesi) aslı veya noter tasdikli suretini vermeleri zorunludur. (Ġsteklilerin Ortak Katılım olması 

halinde ortaklardan birinin veya diğerlerinin getireceği iĢ bitirmelerinin toplamı tek iĢ kapsamında 

50.000 m² olacaktır.)  

5.11. Mali Durum Bildirisi; Kullanılabilir nakit kredi toplamları ile gayri nakdi kredisini 

ayrı ayrı olmak üzere sunulması zorunludur. Nakit kredi toplamları ile gayri nakdi kredisinin 

Yüklenici tarafından hazırlattırılan Avan Proje ve bunun üzerinden hesaplattırılan Garanti 

bedelinin %35’ine karĢılık gelen bedelin %10'undan az olmaması gerekmektedir. Nakit kredi 

toplamları ile gayri nakdi kredisinin gösteren belgelerin ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ 

olması zorunludur. Yukarıdaki kriterler birden fazla bankanın verecek olduğu nakdi kredi ile 

gayri nakdi kredi suretiyle de sağlanabilir. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı 

tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.  

5.12. Ġhale konusu iĢin Muhammen Bedelinin %3'ü olan 990.000,00-TL (Dokuzyüz 

Doksanbin TL) tutarındaki geçici teminata ait alındı veya Banka Teminat Mektubu,  

5.13. Teklif Mektubu (Teklif Mektubu örneğine uygun)  

5.14. Bilânço ve gelir tablolarının aslı veya noter tasdikli sureti sunulacak olup, sunulan 

bilanço ve son 3 yıllık ciro toplamı 15.000.000,00 TL olup, ortalaması 5.000.000,00 TL’nin 

altında olmayacaktır.  

a) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan Ġstekliler, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan Ġstekliler, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KĠK025.1/H) 

sunmaları gerekmektedir.  

Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde;  

a) Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inĢaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir),  

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inĢaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir),  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, ve 

belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 

inĢaat maliyetleri ile yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi gerekir.  
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Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Ġhale veya son baĢvuru tarihinde yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait 

belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini 

sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu 

durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 

ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir ya da vergi dairesince onaylanmıĢ olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 

bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 

ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 

onaylanmıĢ olması gereklidir.  

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 

bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 

mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ belge ile tevsik 

edilebilir.  

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve 

onaylanmıĢ serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam 

gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç 

defteri özetinin yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması gerekir.  

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.  

5.15. Ġstekli tarafından;  

a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,  

b) Bitirilen hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda 

düzenlenmiĢ faturaların sunulması yeterlidir.  

Bitirilen iĢlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dıĢında gerçekleĢtirilen 

iĢlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.  

Ġdarece istenen ve Ġstekli tarafından sunulan toplam cironun, Garanti bedel üzerinden 

Ġsteklinin sunacağı veya teklif edeceği bedelin % 25'inden az olamaz.  

Ġdarece istenen ve Ġstekli tarafından sunulan, bitirilen iĢlerin parasal tutarının toplamı 

Garanti bedel üzerinden Ġsteklinin sunacağı veya teklif edeceği bedelin % 15'inden az olamaz. Bu 

kriteri sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriteri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

Ġhale veya son baĢvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 

tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik 

kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu 

durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  
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Gelir tablosunun, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ 

olması gereklidir.  

ĠĢ ortaklığı olarak ihaleye katılan Ġsteklilerde; iĢ hacmine iliĢkin kriterlerin, her bir ortak 

tarafından iĢ ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.  

Banka referans mektupları aslı,  

Banka referans mektuplarında; kullanılabilir nakit kredi toplamları ile kullanılmamıĢ 

teminat mektubu kredi toplamlarının ayrı ayrı olmak üzere, Ġstekli’ nin Teklif edeceği Ġdare payı 

gelir oranı %35 (yüzde otuz beĢ) karĢılığı, asgari Ġdare payı toplam gelirinin % 10' undan az 

olmadığının belgelenmesi gerekmektedir. Ortak giriĢim olması halinde Ortaklığı teĢkil eden 

firmalardan herhangi birinin bu Ģartın tamamını karĢılaması halinde ise diğer ortaklarda bu Ģart 

aranmaz.  

Ġsteklilerin, banka referans mektupları ile birlikte bu banka referans mektubunu veren 

Bankanın Genel Müdürlüğünden alınmıĢ teyit yazısının aslını ve banka referans mektubu ile teyit 

yazısını imzalayan Banka yetkililerinin, yetkili olduklarını gösteren belgeleri vermeleri Ģarttır. 

Teklif dosyasında belirtilen bu Ģartlara uygun olmayan banka referans mektubunu sunan 

Ġstekliler, ihalenin Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık / Açık Artırma bölümünü içeren 2. 

oturumuna katılamaya yeterlik alamazlar.  

 Ġhale dosyası aslı, Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların 

her sayfası Ġstekli tarafından mühürlenip imzalanacaktır. Ortak giriĢim olması halinde belirtilen 

evraklar tüm ortaklarca kaĢelenip imzalanacaktır. Bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer 

alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taĢır.  

Tüzel KiĢiler; 

5.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi.  

5.2. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası Belgesi. 

5.3. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter onaylı Ġmza Beyannamesi veya Ġmza 

Sirküleri. 

5.5. 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.  

5.6. Ġhale dokümanının satın alındığın dair belge,  

5.7. KesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden en fazla 3 

ay önce düzenlenmiĢ belge. 

5.8. Gelir ve Kurumlar Vergi Borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden, ihale tarihinden 

en fazla 3 ay önce temin edecekleri belge.  

5.9. Ġstekliler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte 

bulunacak/katılacak kiĢilerin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.  
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5.10. Ġstekliler’ in, ihalenin yapılacağı tarih olarak belirtilmiĢ olan tarihten önceki son 5 

(beĢ) yıl içinde, tek iĢ kapsamında en az toplam 50.000 m2 (elli bin m2) inĢaatı,(konut, ofis, AVM, 

otel vb.) tamamlamıĢ olduklarını gösteren ĠĢ Bitirme belgelerinin (Yapı Kullanma Ġzin belgesi) 

aslı veya noter tasdikli suretini vermeleri zorunludur. (Ġsteklilerin Ortak Katılım olması halinde 

ortaklardan birinin veya diğerlerinin getireceği iĢ bitirmelerinin toplamı tek iĢ kapsamında 50.000 m² 

olacaktır.) 

5.11. Mali Durum Bildirisi; Kullanılabilir nakit kredi toplamları ile gayrinakdi kredisini 

ayrı ayrı olmak üzere sunulması zorunludur. Nakit kredi toplamları ile gayrinakdi kredisinin 

Garanti bedelinin %10'undan az olmaması gerekmektedir. Nakit kredi toplamları ile gayrinakdi 

kredisinin gösteren belgelerin ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriterler birden fazla bankanın verecek olduğu nakdi kredi ile gayrinakdi kredi 

suretiyle de sağlanabilir. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık 

oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.  

5.12. Ġhale konusu iĢin Muhammen Bedelinin %3'ü olan 990.000,00-TL (Dokuzyüz 

Doksanbin TL) tutarındaki geçici teminata ait alındı veya Banka Teminat Mektubu,  

5.13. Teklif Mektubu (Teklif Mektubu örneğine uygun)  

5.14. Tüzel kiĢi istekli tarafından sunulan iĢ deneyim belgesinin, aynı tüzel kiĢinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, sunulacak ĠĢ Deneyim Belgesinin 

BaĢka Bir Tüzel KiĢiye Kullandırılmayacağına ĠliĢkin Taahhütname.  

5.15. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname.  

5.16. Bilânço ve gelir tablolarının aslı veya noter tasdikli sureti;  

5.17. Ġsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları 

toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. ĠĢ 

ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu 

yeterlik kriteri sağlanabilir.  

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

belgeleri. Bilânço ve gelir tablolarının aslı veya noter tasdikli sureti sunulacak olup, sunulan 

bilanço ve son 3 yıllık ciro toplamı 15.000.000,00 TL olup, ortalaması 5.000.000,00 TL’nin 

altında olmayacaktır. 

a) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan Ġstekliler, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan Ġstekliler, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KĠK025.1/H) 

sunmaları gerekmektedir.  

Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde;  

a) Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inĢaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir),  
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b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inĢaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir),  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, ve 

belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 

inĢaat maliyetleri ile yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi gerekir.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Ġhale veya son baĢvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait 

belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini 

sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu 

durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 

ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir ya da vergi dairesince onaylanmıĢ olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 

bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 

ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 

onaylanmıĢ olması gereklidir.  

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 

bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 

mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ belge ile tevsik 

edilebilir.  

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve 

onaylanmıĢ serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam 

gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç 

defteri özetinin yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması gerekir.  

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.  

5.19. Ġstekli tarafından;  

a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,  

b) Bitirilen hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda 

düzenlenmiĢ faturaların sunulması yeterlidir.  

Bitirilen iĢlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dıĢında gerçekleĢtirilen 

iĢlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.  

Ġdarece istenen ve Ġstekli tarafından sunulan toplam cironun, Garanti bedel üzerinden 

Ġsteklinin sunacağı veya teklif edeceği bedelin % 25'inden az olamaz.  

Ġdarece istenen ve Ġstekli tarafından sunulan, bitirilen iĢlerin parasal tutarının toplamı 

Garanti bedel üzerinden Ġsteklinin sunacağı veya teklif edeceği bedelin % 15'inden az olamaz. Bu 

kriteri sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  
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Ġhale veya son baĢvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 

tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik 

kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu 

durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Gelir tablosunun, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ 

olması gereklidir.  

ĠĢ ortaklığı olarak ihaleye katılan Ġsteklilerde; iĢ hacmine iliĢkin kriterlerin, her bir ortak 

tarafından iĢ ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

Banka referans mektupları aslı,  

Banka referans mektuplarında; kullanılabilir nakit kredi toplamları ile kullanılmamıĢ 

teminat mektubu kredi toplamlarının ayrı ayrı olmak üzere, Ġstekli’ nin Teklif edeceği Ġdare payı 

gelir oranı %35 (yüzde otuz beĢ) karĢılığı, asgari idare payı toplam gelirinin % 10'undan az 

olmadığının belgelenmesi gerekmektedir.  

Ortak giriĢim olması halinde Ortaklığı teĢkil eden firmalardan herhangi birinin bu Ģartın 

tamamını karĢılaması halinde ise diğer ortaklarda bu Ģart aranmaz.  

Ġstekliler’in, banka referans mektupları ile birlikte bu banka referans mektubunu veren 

Bankanın Genel Müdürlüğünden alınmıĢ teyit yazısının aslını ve banka referans mektubu ile teyit 

yazısını imzalayan Banka yetkililerinin, yetkili olduklarını gösteren belgeleri vermeleri Ģarttır. 

Teklif dosyasında belirtilen bu Ģartlara uygun olmayan banka referans mektubunu sunan 

Ġstekliler, ihalenin Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık / Açık Artırma bölümünü içeren 

2.oturumuna katılamaya yeterlilik alamazlar.  

5.20. Ortak giriĢimler ihaleye katılabilir, konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.  

Ġhale dosyası aslı (açıklamalar dâhil), Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki 

tüm dokümanların (açıklamalar dâhil) her sayfası Ġstekli tarafından mühürlenip imzalanacaktır. 

Ortak giriĢim olması halinde belirtilen evraklar tüm ortaklarca kaĢelenip imzalanacaktır. Bu imza, 

ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki 

hükümlerin kabul edildiği anlamını taĢır. 

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği: 

Ġstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve baĢvuru dilekçesine ekleyerek 

ihale dosyasını, ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu BüyükĢehir 

Belediyesi Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı - Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğüne 

ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat:15:00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve 

saatten sonra yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġstenen belgelerin posta ile gönderilmesi 

halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaĢması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul 

edilemez. 

Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu gereğince 

ilan olunur. 6140/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6249/1-1 
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Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÜNĠVERSĠTEMĠZE ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Duyuru BaĢlama Tarihi : 12.07.2017 

Son BaĢvuru Tarihi : 26.07.2017 
 

Fakülte Bölüm 

Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı 

Uzmanlık Alanı /  

Aranılan ġartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

DiĢ 

Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik 

Bilimler 

Bölümü 

Periodontoloji 

Anabilim Dalı 

Periodontoloji alanında 

doktora yapmıĢ olmak, 

Doçentliğini Periodontoloji 

alanından almıĢ olmak. 

1 Prof. Dr. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme 

ve Diyetetik 

Bölümü 

 
Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü lisans mezunu olmak. 
1 

Yrd. Doç. 

Dr. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Tıbbi Patoloji 

Anabilim Dalı 

Dermatopatoloji alanında 

deneyimli olmak. 
1 

Yrd. Doç. 

Dr. 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

alanında uzmanlığı olmak, 

Çocuk Nefrolojisi alanında 

yandal uzmanlığı olmak. 

1 Doç. Dr. 

Deri ve Zührevi 

Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Doçentliğini Deri ve Zührevi 

Hastalıkları alanında almıĢ 

olmak. 

1 Prof. Dr. 

 

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 

alınacaktır. 

- Ġlana baĢvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası 

www.bezmialem.edu.tr den ulaĢılabilir. 

- BaĢvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz Ġnsan Kaynakları 

Direktörlüğü'ne Ģahsen / posta yolu ile yapılabilir. 6170/1-1 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim 

üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.  

BAġVURACAK ADAYLARDA ARANAN NĠTELĠKLER:  

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel Ģartları ve Üniversitemiz 

Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel 

Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları 

gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaĢılabilir)  

2 - Üniversitemizde Ġngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araĢtırma yapacak 

ve yaptıracak düzeyde Ġngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi 

olarak görev alacak adayların (daha önce aĢağıda belirtilen koĢulları sağlamıĢ olanlar hariç); 

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak baĢvuracak adayların: Üniversite 

Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen ÜDS/YDS’den en az 85 

puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karĢılığı olan puana sahip olmaları ve bunu 

belgelendirmeleri gerekmektedir. Ġngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların 

dıĢındaki sınav sonuçları kabul edilmez. 

BaĢvuru aĢamasında ÜDS/YDS sonucu getirmiĢ olan adaylara, ayrıca Ġngilizce yazma 

becerilerini ölçen bir sınav yapılır. 

b) Ġstenilen asgari Ġngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve 

Profesör adayları Üniversitemizde Ġngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 

2547 sayılı Kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da baĢarılı olmaları 

gerekmektedir.) 

BAġVURACAK ADAYLARDAN ĠSTENĠLEN BELGELER: 

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve baĢvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde 

aĢağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe baĢvurmaları gerekmektedir. 

- Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuracak adayların iĢlemleri Fakülte ve Enstitülerce 

yürütüleceğinden, aĢağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere baĢvurmaları gerekmektedir. 

- Adayların, bilimsel çalıĢmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları 

dilekçelerinde baĢlıca araĢtırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aĢağıdaki 

belgeler de yer alacaktır: 

- ÖzgeçmiĢ ve yayın listeleri, 

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin 

asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), 

- Onaylı dil belgesi, 

- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim 

edeceklerdir.  

- BaĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın baĢvurusu değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

- BaĢvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 
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 ALAN: Prof. Doç. Y.Doç. 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Matematik  Klaster Cebirleri ve Uygulamaları  1 - - 

Matematik  Vektör Demetleri ve Modül Uzayları - 1 - 

Kimya  Lipozom Kimyası ve Sentez - - 1 

Fizik  
Yüksek Enerji Fiziği (Deneysel Yüksek Enerji 

Fiziği) 
1 - - 

Biyolojik Bilimler  Koruma Biyolojisi 1 - - 

Psikoloji  Sosyal Psikoloji, Trafik ve ulaĢım psikolojisi 1 - - 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

Bilgisayar 

Mühendisliği  
Veri Madenciliği  1 - - 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Veri Bilimi  - - 1 

Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği  
Bilgisayar 1 - - 

ĠnĢaat Mühendisliği  
Trafik Ağ Modellemesi, Afet Durumu Trafik 

Yönetimi ve Trafik Güvenliği 
- 1 - 

Mühendislik Bilimleri  Biyomalzemeler 1 - - 

Petrol ve Doğal Gaz 

Mühendisliği  
Rezervuar - Üretim Mühendisliği  - 1 - 

Çevre Mühendisliği  

Anaerobik Atık Arıtım Biyoteknolojisi: 

Biyohidrojen Üretimi ve Mikrobiyal 

Elektrokimyasal Yöntemler  

- - 1 

MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 

ġehir ve Bölge 

Planlama 
Kentsel Tasarım ve Kamusal Mekan 1 - - 

Mimarlık 
Kültürel Mirası Koruma (Geç Antik/Bizans 

Dönemi Mimarlığı, Kültürel Miras Koruma) 
- 1 - 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 
Yönetim Bilimleri - 1 - 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi 
Matematik Eğitimi - - 1 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi 
Fizik Eğitimi  1 - - 

DENĠZ BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

Deniz Jeolojisi ve 

Jeofiziği 

DüĢük oksijenli denizel alanların 

biyojeokimyası, denizel kimyasal sensör 

teknolojisi ve derin deniz konularında çalıĢıyor 

olmak 

- 1 - 

ENFORMATĠK ENSTĠTÜSÜ 

BiliĢim Sistemleri  

BiliĢim Sistemlerinin sosyoteknik yönleri ve 

kabulü, etkin kullanım faktörleri, ölçme ve 

değerlendirilmesi 

1 - - 

Sağlık BiliĢimi  
Beyin Salınımları Klinik ve BiliĢsel Sinirbilim 

Biyomedikal Sinyal ĠĢleme ve Örüntü Tanıma 
- 1 - 

UYGULAMALI MATEMATĠK ENSTĠTÜSÜ 

Aktüerya Bilimi 
Hayat - Hayat DıĢı Aktüerya Matematiği ve 

Aktüeryal Risk Modellemesi 
1 - - 

 6084/1-1 
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Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden: 

BaĢvuru BaĢlangıç Tarihi : 12/07/2017 

Son BaĢvuru Tarihi : 27/07/2017 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör, kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve 

Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari baĢvuru koĢullarını 

sağlamıĢ olmak ve aĢağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü’ne 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

ADRES: 

Rektörlük ve Tıp Fakültesi Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21   Balgat / ANKARA 

PROFESÖR KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. 

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi 

4 - Ġki adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Doçentlik belgesi 

7- Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanlar (daha önce çalıĢıp ayrılsalar bile) çalıĢtığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü 

8 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 adet yayın dosyası ve 6 adet CD 

Ġlgililere duyurulur. 

 

BĠRĠM BÖLÜM PROGRAM UNVANI 

ALINACAK 

KĠġĠ SAYISI 

BAġVURU 

KOġULLARI 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili 

Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 

Farmakoloji 
Profesör 1 

Doçentliğini 

Farmakoloji alanında 

almıĢ, ulusal ve 

uluslararası çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

 6242/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)     50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Yönetmeliği
— İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Hayvan Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Tohum Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/17)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/18)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2013/25 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2017/1 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2013/29 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2017/2 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2013/44 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2017/3 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


