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       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI VE YENİ BAĞIMLILIK TÜRLERİNİN

ARAŞTIRILARAK BAĞIMLILIĞIN NEDENLERİNİN VE ALINACAK

TEDBİRLERİN TESPİT EDİLMESİ MAKSADIYLA BİR MECLİS

ARAŞTIRMASI KOMİSYONU KURULMASINA DAİR KARAR

Karar No. 1167                                                         Karar Tarihi: 02.11.2017

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın

Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Anayasa’nın 98’inci,

İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu

araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin

Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve

gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 02.11.2017 tarihli 17’nci

Birleşiminde karar verilmiştir.



       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ YAPILACAK DENEMELER
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri ve

muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak ticari formdaki bitki
koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik dene-
melerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılmasına esas

denemelerin kurulmasını, denetlenmesini, denemeleri yapacak kuruluş veya kişilerin nitelikleri
ile görev ve sorumluluklarını, deneme yetkisinin verilmesini ve iptalini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 18 inci, 19 uncu, 20 nci ve 39 uncu maddelerine daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırma enstitüsü: Zirai mücadele araştırma enstitüsü ve yasal olarak bunlara ben-

zer görevleri yapan diğer araştırma enstitüsü müdürlüklerini,
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Bitki: Her türlü bitkilerle bunların tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, aşı gözü,

yumru, kök, soğan, meyve, çiçek, yaprak, doku ve diğer parçalarını, 
ç) Bitki koruma ürünü: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri

zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme
amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kap-
samında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya
bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla
kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan aktif madde
ve preparatları,

d) Bitki koruma ürünü uygulama makineleri: Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında
kullanılacak her türlü alet, araç-gereç, makine, cihaz, ekipman ile bunların aksam parça ve te-
ferruatını,

e) Bitkisel ürün: Taze meyve ve tohumlar da dâhil, canlı bitkiler ve bitkilerin canlı kı-
sımları hariç olmak üzere, bitkilerin işlenmemiş halleri veya bitkilerden öğütme, kurutma, pres-
leme gibi sadece basit işlemlerle hazırlanarak elde edilen ürünleri,

f) Çevre: Su, hava, toprak, yabani fauna ve flora ile bunların birbirleriyle ve canlı or-
ganizmalarla ilişkilerini,
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g) Deneme: Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik, kalıntı, dayanıklılık ve yan et-
kileri ile toksikolojik ve ekotoksikolojik etkilerini görmek amacıyla belirli metotlara göre ya-
pılan çalışmaları,

ğ) Formülasyon veya preparat: Aktif madde ile birlikte inaktif yardımcı ve dolgu mad-
delerinin ilavesiyle uygulanabilir hale getirilmiş karışımı,

h) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
ı) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerini,
i) İlçe müdürlüğü: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerini,
j) Toksikolog: Toksikoloji konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış kişileri,
k) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren her türlü hastalık, zararlı

ve yabancı otları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi Verilmesi 

Deneme yapacak kişiler
MADDE 5 – (1) Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik ve kalıntı denemelerini

yapacak kişilerin taşıyacakları nitelikler aşağıda yer almaktadır: 
a) Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlikleri ve kalıntı ile ilgili aynı konuda yürü-

tülen projelerde veya yapılan biyolojik etkinlik ve kalıntı denemelerinde en az dört denemede
görev yapmak şartı ile en az iki yıl süre ile çalışmış, ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümü
mezunu ziraat mühendisi olmak,

b) Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlikleri ve kalıntı ile ilgili aynı konuda yürü-
tülen projelerde veya yapılan biyolojik etkinlik ve kalıntı denemelerinde en az altı denemede
görev yapmak şartı ile en az üç yıl süre ile çalışmış, ziraat fakültelerinin bahçe bitkileri veya
tarla bitkileri bölümü mezunu ziraat mühendisi olmak,

c) Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlikleri ve kalıntı ile ilgili aynı konuda yürü-
tülen projelerde veya yapılan biyolojik etkinlik ve kalıntı denemelerinde en az sekiz denemede
görev yapmak şartı ile en az dört yıl süre ile çalışmış biyolog olmak.

(2) Bitki koruma ürünlerinin yan etki denemelerini yapacak kişilerin taşıyacakları ni-
telikler aşağıda yer almaktadır:

a) Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlikleri ile ilgili yan etki denemeleri konu-
sunda aynı konuda yürütülen projelerde veya yapılan yan etki denemelerinde en az altı dene-
mede görev yapmak şartı ile en az üç yıl süre ile çalışmış, ziraat fakültelerinin bitki koruma
bölümü mezunu ziraat mühendisi olmak,

b) Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlikleri ile ilgili yan etki denemeleri konu-
sunda aynı konuda yürütülen projelerde veya yapılan yan etki denemelerinde en az sekiz de-
nemede görev yapmak şartı ile en az dört yıl süre ile çalışmış, ziraat fakültelerinin bahçe bit-
kileri veya tarla bitkileri bölümü mezunu ziraat mühendisi olmak.

(3) Bitki koruma ürünlerinin toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerini yapacak ki-
şilerin taşıyacakları nitelikler aşağıda yer almaktadır:

a) Bitki koruma ürünlerinin toksikolojik ve ekotoksikolojik denemeleri konusunda aynı
konuda yürütülen projelerde veya yapılan toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerinde en
az altı denemede görev yapmak şartı ile en az üç yıl süre ile çalışmış, ziraat fakültelerinin bitki
koruma bölümü mezunu ziraat mühendisi olmak,
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b) Bitki koruma ürünlerinin toksikolojik ve ekotoksikolojik denemeleri konusunda aynı
konuda yürütülen projelerde veya yapılan toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerinde en
az sekiz denemede görev yapmak şartı ile en az dört yıl süre ile çalışmış, ziraat fakültelerinin
bahçe bitkileri veya tarla bitkileri bölümü mezunu ziraat mühendisi olmak,

c) Bitki koruma ürünlerinin toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerinde en az dört
denemede görev yapmak şartı ile en az iki yıl süre ile çalışmış toksikolog olmak.

Deneme yapma yetkisine sahip tüzel kişi ve kuruluşlar
MADDE 6 – (1) Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve tüzel kişiler, 5 inci maddede be-

lirtilen niteliklere sahip kişileri çalıştırmak kaydıyla bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik,
kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerini yapabilirler. 

(2) Üniversiteler ve araştırma enstitüleri hariç olmak üzere tüzel kişiler bitki koruma
ürünlerinin biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerini
yapabilmek için Bakanlıktan EK-1’de yer alan Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesini
almak zorundadır. 

Tüzel kişilere deneme yetkisinin verilmesi
MADDE 7 – (1) Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi almak isteyen tüzel ki-

şiler aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat eder:
a) Bitki koruma ürünlerinin denemeleri ile ilgili faaliyeti olduğunu gösteren Türkiye

Ticaret Sicili Gazetesi,
b) Ticaret sicil kayıt örneği,
c) İşyerinin adı, açık adresi, telefon numarası ve e-posta adresi,
ç) Vergi mükellefi olduğunu gösterir belge,
d) İmza yetkisine sahip yetkili kişinin imza sirküleri,
e) Yapılacak denemelerin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması

konularında görevlendirilecek personelin listesi ile bu personelin eğitim durumlarını gösteren
bilgi ve belgeler,

f) Yapılacak denemelerle ilgili çalışmalarda kullanılması gereken tüm tesis ve ekip-
manların listesi ile bu tesis ve ekipmanların bulunduğu yerlere ait adres bilgileri,

g) Tüzel kişilikte görev yapan personelin görev tanımlarını içeren bilgiler ile yönetim
ve organizasyon şeması,

ğ) Tüzel kişilikteki tüm organizasyondan sorumlu personelin iş sözleşmenin aslı veya
firma yetkilisi tarafından onaylı sureti, bu kişinin firma bordrosunda olduğunu gösteren Sosyal
Güvenlik Kurumu belgesi, kimlik fotokopisi ile personele ait imza sirküleri,

h) Deneme yetkisi alınacak konularla ilgili her farklı konu için, bünyesinde 5 inci mad-
dede belirtilen nitelikleri taşıyan en az bir eleman çalıştırdığına dair sözleşmenin aslı veya
firma yetkilisi tarafından onaylı sureti, bu kişinin firma bordrosunda olduğunu gösteren Sosyal
Güvenlik Kurumu belgesi, kimlik fotokopisi ile personele ait imza sirküleri,

ı) Yetki alınan deneme konusu ile ilgili yapılacak denemelerin sorunsuz yürütülmesi
için gerekli olan alt yapıya ve alet ekipmana sahip olduğunu, yapılacak denemelerin ilgili mev-
zuata uygun yapılacağını, gerektiğinde yapılan denemelerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi Ba-
kanlığa sunacağını, bünyesinde görev yapan deneme yapmaya yetkili elemanların değişmesi
halinde, bu değişikliği bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildireceğini, aksi durumun tespiti ha-
linde Bakanlığın alacağı her türlü karara uyacağını belirten imza yetkisine sahip yetkili tara-
fından onaylı Taahhütname.
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(2) Yapılan müracaatlar Genel Müdürlükçe incelenir ve durumu uygun bulunanlara beş

yıl süre ile geçerli olmak üzere EK-1’de yer alan Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi

düzenlenir.

Deneme yetki alanının değiştirilmesi 

MADDE 8 – (1) Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesine sahip tüzel kişiler

yetki aldıkları deneme konularına ilave yeni deneme konuları için yetki alabilirler veya daha

önceden alınmış olan yetkilerde değişiklik yapabilirler.

(2) Tüzel kişiler ilave deneme yetkisi almak için veya önceden alınmış olan yetkilerde

değişiklik yapmak için daha önce düzenlenmiş belgenin aslı ile yetki almak istenilen konuya

ilişkin 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeler ve daha önce onay görmüş şartların

devam ettiğini gösteren belgeler ile Genel Müdürlüğe başvurur. 

(3) Genel Müdürlük tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra söz konusu belgelerin

uygun bulunması halinde yeni deneme yetki konusu ilave edilerek veya daha önce alınmış yet-

kilerde gerekli değişiklik yapılarak tüzel kişi adına Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Bel-

gesi düzenlenir.

Deneme yetki belgesinin süre uzatımı

MADDE 9 – (1) Tüzel kişiler Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesinin yeni-

lenmesi için, belgenin geçerlilik süresinin bitiminden bir ay önce daha önce düzenlenmiş bel-

genin aslı ve daha önce onay görmüş şartların devam ettiğini gösteren belgeler ile Genel Mü-

dürlüğe başvurur. Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirmeden sonra söz konusu belge ye-

nilenir.

(2) Belgenin yenilenmemesi halinde tüzel kişi tarafından yapılacak biyolojik etkinlik

denemeleri geçersiz sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Bitki koruma ürünlerinin uygulanması

MADDE 10 – (1) Biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik

denemelerinde kullanılacak bitki koruma ürünleri etiket bilgisi yer alan ambalajlarda bulun-

durulur.

(2) Sürüklenmeye sebep olacak derecede rüzgârlı havalarda, öğle sıcağında ve yağışlı

havalarda bitki koruma ürünleri uygulaması yapılmaz.

(3) Çevrenin korunması için bitki koruma ürünlerinin akarsulara, göllere, otlaklara ve

hayvanların yaşadığı yerlere bulaşmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler alınır.

(4) Boş bitki koruma ürünlerinin ambalajları çevreye atılmaz, bitki koruma ürünlerinin

atıkları akarsu ve göllere dökülmez ve uygulama aletleri bu sularda yıkanmaz.

(5) Uygulama, Bakanlıktan ruhsat almış alet ve makinelerle yapılır.

Çalışma şartları

MADDE 11 – (1) Biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik

denemelerinde kullanılacak bitki koruma ürünlerinin hazırlama ve uygulama işlerinde; hami-

leler, on sekiz yaşından küçükler, astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahat-

sızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar çalıştırılamaz.

(2) Bitki koruma ürünlerinin uygulanması sırasında koruyucu elbise, eldiven ve maske

kullanılır.
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(3) Bitki koruma ürünlerinin hazırlanması ve uygulanması sırasında sigara dâhil her-

hangi bir şey yenilemez ve içilemez.

(4) Çalışma esnasında iş kıyafetleri ve koruyucu malzemeler amacına ve talimatına uy-

gun olarak kullanılır.

(5) Bitki koruma ürünlerinin uygulamasının yapıldığı bitkisel üretim alanlarında, bi-

yolojik etkinlik denemesi amacıyla uygulama yapıldığını gösteren uyarı levhaları konulur.

Çalışanların sağlık kontrolleri

MADDE 12 – (1) Deneme yetkisine sahip tüzel kişiliklerde görev yapan uygulayıcılar

ile yanında bitki koruma ürünleri hazırlama ve uygulama işlerinde fiilen çalışacak olanların

işe başlamadan önce sağlık raporu alması zorunludur. Raporda; bu kişilerin astım gibi kronik

solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının

bulunup bulunmadığı ile ilgili sağlık kontrollerinin yapılarak bu işi yapmaya uygun olup ol-

madıkları belirlenir.

(2) Bitki koruma ürünü uygulaması yapan kişilerin bu işte çalıştıkları sürece yılda bir

defa genel sağlık kontrolünden geçirilerek, nörolojik muayeneleri yapılır.

(3) Yapılan muayene ve ölçümler sonucunda sağlığının bozuk olduğu tespit edilenler

ile bozulma eğilimi gösterenler, gerekli tedaviler yapılıp sağlıklarına kavuşuncaya kadar bitki

koruma ürünleri hazırlama ve uygulama işlerinde çalıştırılamaz.

Tutulacak kayıt ve raporlar

MADDE 13 – (1) Biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik

denemeleri ile ilgili Bakanlıktan deneme yetkisi almış olan tüzel kişiler tutacakları bir dosyada;

a) Çalışanların göreve başlarken bu işte çalışmasında sakınca olmadığını gösterir sağlık

raporunu,

b) Çalışanların yıllık sağlık kontrollerine ait raporlarını,

c) Uygulama yapılan yerlerle ilgili bilgileri,

ç) Kullanılan bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgileri,

d) Varsa meydana gelen kaza ve zehirlenmeleri içeren bilgileri,

e) Yapılan denemelere ait raporları,

f) Denemelere ait her türlü bilgi ve belgeyi,

muhafaza eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluklar

Deneme yetkisine sahip tüzel kişi ve kuruluşlar ile deneme yaptıran firmaların

sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Bitki koruma ürünlerinin denemelerini yapmaya yetkili tüzel kişiler

ile kuruluşlar;

a) Sadece yetki alınan konularda deneme yapmak ve rapor hazırlamak,

b) Deneme raporlarını beş yıl süre ile muhafaza etmek,

c) Denemeler sırasında veya sonrasında insanlara, sıcakkanlı hayvanlara, çevreye, ya-

rarlı organizmalara, bal arısına, ipek böceğine veya yaban hayatına zarar verilmemesi için de-

neme kurulan alana ilaçlama yapıldığına dair uyarı ve bilgilendirme işaretleri konulmasını sağ-

layarak gerekli tedbirler almak,
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ç) Denemeler sırasında ilaçlama yapan, bitki koruma ürünü makinelerini kullanan ve
denemeye nezaret eden kişilere uygun cins ve miktarda maske, eldiven ve elbise gibi koruyucu
malzemeler vererek bunların usulüne uygun kullanılmasını sağlamak,

d) Deneme mahallinde muhtemel zehirlenmelere karşı gerekli ilk yardım malzemeleri
bulundurmak,

e) Yapılacak denemelerin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması
konularında görev alan personelin görev ve sorumluluklarını açıkça belirlemek,

f) Yapılacak denemeler ile ilgili çalışmalarda kullanılması gereken tüm tesis ve ekip-
manların kiralık olup olmadığını gösteren kiralama sözleşmesi veya satın alma belgesi gibi
belgeleri hazırlamak ve bu konuda gerektiğinde Bakanlığı bilgilendirmek,

g) Yapılacak denemelerin planlanması, yürütülmesi, elde edilen kayıtların arşivlenmesi,
denemelerde kullanılacak olan kimyasalların depolanması, tartılması, kullanılması ve kuruluşta
kullanılan cihaz ve aletlerin çalıştırma prensiplerine ait ayrıntılı standart uygulama esaslarını
hazırlamak,

ğ) Yapılacak denemelerin ilk kuruluşundan sonuç raporu hazırlanmasına kadar olan bü-
tün çalışmalara ait verileri düzenli tutmak,

h)Yapılacak denemelerin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması
konularında görev alan personelin görevlendirildiği konularda yıl içerisinde en az bir kez hiz-
met içi eğitim almasını sağlamak,

ı) Yapılacak denemelerde kullanılacak ekipmanın kullanım ve bakım talimatını hazır-
lamak ve ekipmanların denemelerin kalitesini yükseltecek şekilde gerektiği gibi çalışmasını
sağlamak için bu ekipmanların kalibrasyonlarını her yıl yaptırmak ve bu işlemlerle ilgili ka-
yıtları tutmak,

i) Denemesi yapılan bitki koruma ürünü ile ilgili kayıtları tutmak,
j) Her deneme ve her bitki koruma ürünü için biyolojik etkinlik deneme raporunu

EK-2’de yer alan Biyolojik Etkinlik Deneme Raporuna uygun olarak hazırlamak,
k) Her deneme ve her bitki koruma ürünü için dayanıklılık çalışma raporunu EK-3’te

yer alan Dayanıklılık Çalışma Raporunun Düzenlenme Esaslarına uygun olarak hazırlamak,
l) Her deneme ve her bitki koruma ürünü için yan etki çalışma ve deneme raporunu

EK-4’te yer alan Yan Etki Deneme Raporuna uygun olarak hazırlamak,
m) Her deneme ve her bitki koruma ürünü için kalıntı deneme raporunu EK-5’te yer

alan Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Deneme Raporuna uygun olarak hazırlamak,
n) Yıl içerisinde yaptıkları denemeler ile ilgili bilgileri EK-6’da yer alan Deneme Yapan

Tüzel Kişi veya Kuruluşların Hazırlayacağı Deneme Bildirim Formuna uygun bir şekilde her
yılın Aralık ayında Genel Müdürlüğe göndermek,

o) Deneme yetki belgesi alırken Genel Müdürlüğe sundukları adres, bilgi ve belgeler-
deki değişiklikleri bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmek,

ö) Bünyelerinde çalıştırdıkları deneme yapmaya yetkili elemanların değişmesi halinde,
bu değişikliği bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildirmek,

p) Bakanlıkça yapılacak denetlemeler sırasında denemeyi yapan kişilerin deneme ala-
nında hazır bulunmasını sağlamak,

r) Deneme sonuçları hakkında, Bakanlık ve deneme yaptıran firma harici hiçbir kişi,
kurum veya kuruluşa bilgi verilmemesini sağlamak,

zorundadırlar.
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(2) Ruhsatlandırmak istedikleri bitki koruma ürünlerinin ruhsata esas denemelerini Ge-

nel Müdürlükten yetkili tüzel kişiler veya kuruluşlara yaptıran firmalar;

a) Deneme raporlarını ait olduğu ruhsatlı ürünün ruhsat geçerlilik süresinde muhafaza

etmek,

b) Deneme yaptırılan ürünlerle ilgili fiziksel ve kimyasal özellikler, üretim yeri, numu-

nenin deneme yapmaya yetkili kuruluşa veya tüzel kişiye teslim tarihi, miktarı ile ilgili bilgileri

tutmak ve gerektiğinde Bakanlığa sunmak,

c) Yapılacak denemelerle ilgili yetkili birimle hazırlanan protokol veya anlaşmaları içe-

ren kayıtları tutmak,

ç) Denemesini yaptırdıkları bitki koruma ürününün Türkiye’de faydalı organizmalara

yan etkileri konusunda laboratuvar ve tarlada yapılmış test sonuçlarını deneme raporları ile

birlikte Genel Müdürlüğe sunmak,

d) Yapılacak denemeler ile ilgili bilgileri Genel Müdürlüğe bildirmek,

zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kontrol ve Yetki İptali

Kontrol yapacak kuruluşlar

MADDE 15 – (1) Biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik

denemeleri ile bu denemeleri yapmak üzere yetkilendirilmiş tüzel kişi ve kuruluşlarla ilgili

olarak yapılacak kontroller; Genel Müdürlük veya Genel Müdürlüğün görevlendireceği araş-

tırma enstitüsü müdürlükleri ile il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır.

Denemeler ile deneme yapma yetkisine sahip tüzel kişi ve kuruluşların kontrolü

MADDE 16 – (1) Deneme yetkisi verilen tüzel kişi ve kuruluşlar Genel Müdürlükçe

belirli dönemlerde kontrol edilir.

(2) Yapılan kontrollerde;

a) Çalışan personele ait güncel bilgiler,

b) Yapılan denemelerde görevlendirilen personelin eğitim kayıtları, deneyimleri, yeter-

lilikleri ve iş tanımları ile bu personel için düzenlenen hizmet içi eğitim kayıtları,

c) Alet ve ekipmanların kullanım ve kalibrasyon kayıtları,

ç) Denemeler ile ilişkili standart çalışma prosedürleri,

d) Yapılan denemeler ile ilgili deneme protokolleri, çalışma planları, veriler ve raporlar,

e) Denemeler ile ilgili arşivleme,

f) Deneme listesi,

g) Deneme ilaçlarının konulduğu depolar,

kontrol edilir.

(3) Kontrol sonucunda EK-7’de yer alan Deneme Yetkisi Verilen Tüzel Kişi ve Kuru-

luşlar İçin Kontrol Tutanağı düzenlenir.

(4) Gerektiğinde denemeler Genel Müdürlükçe veya Genel Müdürlük tarafından gö-

revlendirilecek araştırma enstitülerince yerinde denetlenebilir.

(5) Deneme yerinde yapılan denetim sonucunda EK-8’de yer alan Bitki Koruma Ürün-

lerine Ait Biyolojik Etkinlik Deneme Denetim Raporu düzenlenir ve on beş gün içinde Genel

Müdürlüğe gönderilir.
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Deneme yetki belgesinin iptali

MADDE 17 – (1) Yapılan kontrollerde, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c),

(d), (f), (n), (ö) ve (p) bentlerinde belirtilen hükümlere uymadığı tespit edilen ve bu konuda

bir defa uyarılan deneme yetkisine sahip tüzel kişi ve kuruluşların aynı bentlerde belirtilen so-

rumlulukları yerine getirmediğinin ikinci defa tespiti halinde ayrıca bir uyarıya gerek kalmak-

sızın bitki koruma ürünleri deneme yetki belgeleri iptal edilir.

(2) Yapılan kontrollerde;

a) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (ç), (e), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (j), (k), (l), (m),

(o) ve (r) bentlerinde belirtilen hükümlere uymadığı,

b) Standart deneme metoduna uygun deneme yapmadığı,

c) Deneme kurulmadığı halde deneme raporu hazırladığı, 

ç) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kayıtları tutmadığı, 

tespit edilen deneme yapma yetkisine sahip tüzel kişi ve kuruluşların bitki koruma ürün-

leri deneme yetkisi Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.

(3) Deneme yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içe-

risinde süre uzatımı için Genel Müdürlüğe başvuruda bulunmayan tüzel kişilerin deneme yetki

belgesi iptal edilir.

(4) Birinci ve üçüncü fıkralara göre deneme yetki belgesi iptal edilen tüzel kişilere üç

yıl süre ile ikinci fıkraya göre yetki belgesi iptal edilen tüzel kişilere ise yeniden bitki koruma

ürünleri deneme yetkisi verilmez. 

Bitki koruma ürünleri deneme yetki belgesinin kaybolması veya tahrip olması

MADDE 18 – (1) Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesinin herhangi bir ne-

denle kaybolması veya okunmayacak ve yanlış anlamalara neden olacak şekilde tahrip olması

halinde, yeniden belge alınması gerekir. Bu durumda gerekli açıklama yapılarak, eski tarih ve

sayısı ile uygulama belgesi yeniden düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler 

Daha önce deneme yetkisi almış olan kişi veya tüzel kişilerin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce 25/3/2011 tarihli ve

27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hak-

kında Yönetmelik hükümlerine göre Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi düzenlenmiş

olan kişi veya tüzel kişilerin yetkisi, belge geçerlilik süresinin sonuna kadar devam eder. Belge

geçerlilik süresi sonunda belgeler Bakanlıkça yenilenmez. 

Daha önce deneme yetkisi almak amacıyla yapılan başvuruların durumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Bitki Koruma Ürünleri-

nin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Bitki Koruma Ürünleri Dene-

me Yetki Belgesi almak amacıyla yapılan ve işlemleri tamamlanmamış olan başvurular bu Yö-

netmelik hükümlerine göre değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yü-

rütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI VE 
PİYASAYA ARZI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bitkilerin veya bitkisel ürünlerin her türlü

zararlı organizmadan korunması veya bu tür organizmaların etkisinin önlenmesi, bitki ve bit-
kisel ürünlerin yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı
kullanılacak ticari formdaki bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ve piyasaya sunulma-
sına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılmasını, ruh-

satlandırmaya esas denemelerin kurulmasını ve bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırma iş-
lemleri ile piyasaya arzını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 18, 19, 20, 39 ve 42 nci maddelerine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aktif madde: Zararlı organizmalara karşı; bitkiler, bitki kısımları veya bitkisel ürün-

lerde genel veya spesifik etkiye sahip maddeleri, mikro-organizmaları,
b) Araştırma enstitüsü: Zirai mücadele araştırma enstitüleri ve yasal olarak bunlara ben-

zer görevleri yapan diğer araştırma enstitülerini,
c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Beslenmeyi engelleyiciler (Antifeedantlar): Bitkilere uygulandığında böceklerin bit-

kiye gelmesini engellemeyen ancak tadı nedeniyle bitki ile beslenmelerini engelleyen madde-
leri,

d) Bitki: Her türlü bitkilerle bunların tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, aşı gözü,
yumru, kök, soğan, meyve, çiçek, yaprak, doku ve diğer parçalarını,

e) Bitki aktivatörü: Bitkilerdeki zararlı organizmalara ve/veya stres koşullarına karşı
doğrudan etkili olmayıp bitkilerin doğal savunma sistemini aktive ederek etkili olan ve bu özel-
liklerden birini veya birkaçını bir arada taşıyan maddeleri,

f) Bitki koruma ürünü: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri
zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme
amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kap-
samında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya
bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla
kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan aktif madde
ve preparatları,

g) Bitki koruma ürününün ruhsatlandırılması: Başvuruyu müteakip Bakanlığın bir bitki
koruma ürününün ülke genelinde veya ülkenin bir bölümünde piyasaya arzına izin verdiği idari
işlemi,
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ğ) Bitki koruma ürünü uygulama makineleri: Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında
kullanılacak her türlü alet, araç-gereç, makine, cihaz, ekipman ile bunların aksam, parça ve te-
ferruatını,

h) Bitki gelişim düzenleyicileri (BGD): Gübreler hariç, uygulandıklarında bitkilerin
gelişimlerini hızlandırıcı veya yavaşlatıcı etkili olan maddeleri,

ı) Bitkisel ürün: Canlı bitkiler ve bitkilerin canlı kısımları hariç olmak üzere, taze meyve
ve tohumlar da dahil, bitkilerin işlenmemiş halleri veya bitkilerden öğütme, kurutma, presleme
gibi sadece basit işlemlerle hazırlanarak elde edilen ürünleri,

i) Biyolojik mücadele etmeni: Bitkilerde zararlı organizmalarla mücadele için kullanılan
parazitoit, predatör ve entomopatojenler gibi doğal düşman, antagonist ve rekabetçi türler ile
döllemsiz çoğalabilen diğer biyolojik varlıkları,

j) Böcek cezbedicileri (Antranctant): Feromon, koku, tat ve benzeri gibi unsurları sa-
yesinde böceklerin davranışlarını etkileyerek onları bulunduğu ortama çeken maddeleri,

k) Böcek gelişim düzenleyicileri (IGR): Böceklerin başkalaşımı veya gelişimi üzerinde
rol oynayarak etki gösteren maddeleri,

l) Böcek uzaklaştırıcıları (Repellentler): Feromon, koku, tat ve benzeri gibi unsurları
sayesinde böceklerin davranışlarını etkileyerek onları bulunduğu ortamdan uzak tutan madde-
leri,

m) Çevre: Su, hava, toprak, yabani fauna ve flora ile bunların birbirleriyle ve canlı or-
ganizmalarla ilişkilerini,

n) Deneme: Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik, kalıntı, dayanıklılık ve yan et-
kileri ile toksikolojik ve ekotoksikolojik etkilerini görmek amacıyla belirli metotlara göre ya-
pılan çalışmaları,

o) Emsalden ruhsatlandırma: Emsal alınan bitki koruma ürünü ile aynı aktif madde ve
oranına sahip, aynı formülasyon şeklindeki benzer fiziksel ve kimyasal özellikleri içeren bitki
koruma ürünlerinin ruhsatlandırılmasını,

ö) FAO: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünü,
p) Formülasyon veya preparat: Aktif madde ile birlikte inaktif yardımcı ve dolgu mad-

delerinin ilavesiyle uygulanabilir hale getirilmiş karışımı,
r) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
s) Gerçek ve tüzel kişi: Bakanlıktan bitki koruma ürünlerinin ruhsatını talep etmek,

bunları denemek ve analiz yapmak üzere yetki almış kişi ve kuruluşları,
ş) Komisyon: Genel Müdürlük tarafından Bakanlık yetkilileri ve ilgili birimlerden tek-

nik elemanlar ile biyolojik etkinlik, kalıntı, toksikoloji-ekotoksikoloji, fiziksel ve kimyasal
özellikler konularında görevli en az 3 yıllık tecrübeye sahip uzmanlar ile gerektiğinde ilgili
üniversiteler, kamu kurumları ve diğer Bakanlık personelinin katılımı ile oluşturulan ve ruhsat
başvuru dosyalarında sunulan bilgi ve belgeleri ruhsatlandırmaya esas olacak şekilde teknik
yönden inceleyen çalışma grubunu,

t) Kuruluş: Tüzel kişiliği haiz olmayan ve Bakanlığın bünyesinde yer alan enstitü ve
laboratuvar gibi birimleri,

u) Maksimum kalıntı limiti (MRL): Günlük alınabilir değerler temel alınarak belirlenen
en yüksek pestisit kalıntı limitini,

ü) Minör ürün: Üretim alanı çok küçük olan ve ekonomik olarak düşük öneme sahip
ürünleri,

v) Teknik madde: Bitki koruma ürünlerinin içinde belirli oranda aktif madde olarak bu-
lunan safiyeti yüksek maddeyi,

9 Kasım 2017 – Sayı : 30235                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



y) Pestisit: Zirai mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal
madde ve preparatları,

z) Piyasaya arz: Sevkiyatı müteakip depolama veya imha dışında kalan, ücret karşılığı
veya ücretsiz yapılan her türlü işlemi,

aa) Safsızlık: Saf etken madde ve/veya saf varyantı haricinde teknik materyalde bulu-
nan, imalat prosesinde veya depolama esnasında ayrışma yoluyla oluşan bileşenler de dâhil
her türlü bileşeni,

bb) Tavsiye: Ruhsatlı bitki koruma ürününün, farklı bitki ve bitkisel ürün veya zararlı
organizmaya karşı yapılan biyolojik etkinlik denemeleri neticesinde uygun bulunan dozun Ba-
kanlıkça uygulamaya sunulması,

cc) Üretim yeri: Bir bitki koruma ürününün ve/veya teknik maddesinin gizli reçete,
spesifikasyon ve üretim metoduna göre üretildiği yeri,

çç) WHO: Dünya Sağlık Örgütünü,
dd) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren her türlü hastalık, zararlı

ve yabancı otları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hususlar

Ruhsat alacak firmalar
MADDE 5 – (1) Bakanlıktan bitki koruma ürünü ruhsatı alacak firmaların, EK-1’de

yer alan Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi İçin Gerekli Belgelerde belirtilen bilgi ve
belgeleri Genel Müdürlüğe bir dilekçe ekinde sunarak EK-2’de yer alan Bitki Koruma Ürünleri
İştigal İzin Belgesini almaları zorunludur.

(2) Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır.
(3) Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesinin geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla

firmalar, EK-1’in birinci, dördüncü, beşinci ve sekizinci maddelerinde istenilen belgeler ve
daha önce düzenlenen belgenin aslı ile belgenin geçerlilik süresinin bitiminden bir ay önce Ge-
nel Müdürlüğe başvurur. Genel Müdürlükçe bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde söz
konusu belgenin geçerlilik süresi, sürenin sona erdiği tarihten itibaren 3 yıl için yenilenir.

(4) Firma adresinin, telefon ve faks numaralarının ve EK-1’in dördüncü, beşinci ve se-
kizinci maddelerinde belirtilen personelin değişmesi halinde, bu değişikliklerin bir ay içerisinde
Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.

(5) Adres ve unvan değişikliğinde belge yenilenir.
(6) Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarih-

ten itibaren bir ay içerisinde geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla firmasınca başvuru ya-
pılmaması halinde ikaza gerek kalmadan Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi iptal edilir.

(7) Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi iptal edilen veya Bitki Koruma Ürünleri
İştigal İzin Belgesi süre uzatma işlemi yapılmayan firmanın ithalat, ruhsatlandırma, ruhsat sü-
resi uzatımı ile ilgili başvuruları kabul edilmez ve devam eden işleri durdurulur.

Piyasaya arz ve kullanım
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmamış bitki koruma ürünlerinin

ülke sınırları içerisinde piyasaya arzı ve kullanılması yasaktır.
(2) Ancak,
a) Bitki koruma ürünlerinin araştırma ve geliştirme amaçlı kullanımları,
b) Başka bir ülkede kullanımına izin verilmiş olan bir bitki koruma ürününün ülkemizde

piyasaya arz edilmemesi şartıyla ihraç amacıyla diğer ülkede kullanılmak üzere üretilmesi, de-
polanması ve nakledilmesi,

durumlarında ruhsat gerekli değildir.
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Acil durumlar için geçici kullanım
MADDE 7 – (1) Herhangi bir bitkisel üründe ekonomik zarara neden olan bir zararlı

organizma için teknik talimatının veya ruhsatlı bitki koruma ürününün bulunmaması durumun-
da Genel Müdürlük tarafından bitki koruma ürünlerine geçici olarak üretim sezonunda sınırlı
ve kontrollü kullanılması şartıyla en fazla 120 gün süreyle kullanım izni verilebilir.

(2) Geçici kullanım izniyle ilgili uygulama talimatı Genel Müdürlük tarafından ayrıca
hazırlanır.

(3) Geçici kullanım izni verilen bir konuda Genel Müdürlük tarafından bu Yönetmelikte
belirtilen şartları taşıyan bir bitki koruma ürününün ruhsatlandırılması durumunda geçici kul-
lanım izni sona erer.

(4) Ruhsatlı olmayan ancak geçici kullanım izni verilen bitki koruma ürünlerinden pi-
yasada bulunanların geçici kullanım izni süresinin sonuna kadar satışına müsaade edilir.

Bitki koruma ürünü olarak ruhsat zorunluluğu bulunan ürünler
MADDE 8 – (1) Bitki koruma ürünleri tanımı içine giren maddeleri ihtiva eden ve aşa-

ğıda belirtilen preparatlar ruhsata tabidir:
a) Pestisitler,
b) Bitki gelişim düzenleyicileri (BGD),
c) Böcek cezbedicileri (Attractants),
ç) Böcek uzaklaştırıcıları (Repellents),
d) Böcek gelişimi düzenleyicileri (IGR),
e) Beslenmeyi engelleyiciler,
f) Biyopreparatlar,
g) Bitki aktivatörleri,
ğ) Fizyolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan maddeler,
h) Biyolojik mücadele etmenleri,
ı) Tuzak ve feromonlar.
(2) Bitki koruma ürünlerinin tanımı içine giren ancak bu Yönetmelikte belirtilen esaslara

göre değerlendirilemeyen konularda deneme ve ruhsat esasları Bakanlık tarafından ayrıca be-
lirlenir.

Ruhsat için gerekli ön koşullar
MADDE 9 – (1) Türkiye'de ilk kez ruhsatlandırılacak olan bitki koruma ürününün aktif

maddesinin Avrupa Birliğinde veya G8 ülkelerinde ruhsatlı olması gerekir.
(2) Ancak,
a) Türkiye fauna, flora veya mikroflorasından izole edilmek koşuluyla mikroorganiz-

malar ve entomopatojen nematod içeren biyopreparatlar,
b) Bitki aktivatörleri,
c) Biyolojik mücadele etmenleri,
ç) Tuzak ve feromonlar,
d) Böcek cezbedicileri (Attractants),
e) Bitkisel kökenli ekstraktlar veya yağlar,
için birinci fıkradaki şart aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ruhsatlandırma

Yeni bir aktif maddeyi içeren bitki koruma ürününün ruhsatlandırılması
MADDE 10 – (1) 8 inci maddede belirtilen bitki koruma ürünlerinden yeni bir aktif

maddeyi içeren bir bitki koruma ürününü ruhsatlandırmak amacıyla gerekli şartları taşıyan ger-
çek ve tüzel kişiler EK-3’te belirtilen bilgi ve belgeler ile Genel Müdürlüğe başvuruda bulunur.
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(2) Bilgi ve belgeleri Bakanlık tarafından uygun bulunan bitki koruma ürünleri ruhsat-
landırılır.

Ruhsatlı aktif maddenin farklı oran ve/veya formülasyonlarını içeren bitki koruma
ürününün ruhsatlandırılması

MADDE 11 – (1) 8 inci maddede belirtilen bitki koruma ürünlerinden aktif maddesi
ülkemizde daha önce ruhsatlandırılmış olan ancak aktif madde miktarı ve/veya formülasyonu
farklı olan bitki koruma ürününü ruhsatlandırmak amacıyla gerekli şartları taşıyan gerçek ve
tüzel kişiler EK-4'te belirtilen bilgi ve belgeler ile Genel Müdürlüğe başvuruda bulunur.

(2) Bilgi ve belgeleri Bakanlık tarafından uygun bulunan bitki koruma ürünleri ruhsat-
landırılır.

Birden fazla aktif madde ihtiva eden karışım haldeki bitki koruma ürünlerinin
ruhsatlandırılması

MADDE 12 – (1) 8 inci maddede belirtilen bitki koruma ürünlerinden birden fazla aktif
madde ihtiva eden karışım haldeki bitki koruma ürününü ruhsatlandırmak amacıyla gerekli
şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler EK-5'te belirtilen bilgi ve belgeler ile Genel Müdürlüğe
başvuruda bulunur.

(2) Bilgi ve belgeleri Bakanlık tarafından uygun bulunan bitki koruma ürünleri ruhsat-
landırılır.

Emsalden ruhsatlandırma
MADDE 13 – (1) Ülkemizde ruhsatlı olan ve ruhsat tarihi üzerinden en az 10 yıl geçmiş

bir bitki koruma ürünü emsal gösterilerek yeni bir bitki koruma ürününü ruhsatlandırmak iste-
yen gerçek ve tüzel kişiler EK-6'da belirtilen bilgi ve belgeler ile Genel Müdürlüğe başvuruda
bulunur.

(2) Bilgi ve belgeleri Bakanlık tarafından uygun bulunan bitki koruma ürünleri ruhsat-
landırılır.

Bitki aktivatörlerinin ruhsatlandırılması
MADDE 14 – (1) Bitki aktivatörleri için bitki koruma ürünü ruhsatı almak amacıyla

gerekli şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler EK-7'de belirtilen bilgi ve belgeler ile Genel Mü-
dürlüğe başvuruda bulunur.

(2) Bilgi ve belgeleri Bakanlık tarafından uygun bulunan bitki koruma ürünleri ruhsat-
landırılır.

Tuzak ve feromonlar, atraktantlar, repellentler ve görsel çekicilerin ruhsatlandırılması
MADDE 15 – (1) Tuzak ve feromon, atraktant, repellent ve görsel çekici olarak kulla-

nılan bitki koruma ürünlerini ruhsatlandırmak amacıyla gerekli şartları taşıyan gerçek ve tüzel
kişiler EK-8’de belirtilen bilgi ve belgeler ile Genel Müdürlüğe başvuruda bulunur.

(2) Bilgi ve belgeleri Bakanlık tarafından uygun bulunan bitki koruma ürünleri ruhsat-
landırılır.

Biyolojik mücadele etmenlerinin ruhsatlandırılması
MADDE 16 – (1) Biyolojik mücadele etmenlerini bitki koruma ürünü olarak ruhsat-

landırmak amacıyla gerekli şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler EK-9'da belirtilen bilgi ve
belgeler ile Genel Müdürlüğe başvuruda bulunur.

(2) Bilgi ve belgeleri Bakanlık tarafından uygun bulunan bitki koruma ürünleri ruhsat-
landırılır.

Ruhsat başvurusu
MADDE 17 – (1) Firması tarafından Genel Müdürlüğe sunulan ruhsat başvuru dosya-

ları, ürün bazında olmak şartıyla değerlendirme sırasında bu dosyaların içerdikleri bilgilere
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kolayca ulaşılabilmesi sağlanacak şekilde, ekler de dikkate alınarak sırasıyla firma bilgileri,
fizikokimyasal veriler, etiket bilgileri, biyolojik etkinlik ve kalıntı çalışmaları, toksikolojik ve
ekotoksikolojik veriler ile diğer bilgiler konu başlıkları altında düzenli olarak hazırlanır.

(2) Ruhsat başvurusunda bulunulan bitki koruma ürünleri ile ilgili istenilen bilgi ve bel-
gelerde eksiklik olmaması halinde ruhsat başvurusu Genel Müdürlük tarafından kabul edilir.

(3) Bakanlığın elektronik başvuru ile ilgili mevzuatta belirtilen gerekli altyapıyı sağla-
ması halinde bitki koruma ürünleri ile ilgili ruhsata esas iş ve işlemler elektronik ortamda ya-
pılabilir.

Ruhsatlandırmada genel esaslar
MADDE 18 – (1) Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırma prosedüründe aşağıdaki

esaslar uygulanır:
a) Ruhsatlandırma, bitki koruma ürünlerinin formülasyonları üzerinden yapılır. Ancak,

teknik madde halinde kullanılması gereken bitki koruma ürünleri, üreticilerin ihtiyacı, ulus-
lararası kriterlere uygun olarak yurt dışında ruhsatlı olup olmadığına ilişkin bilgiler ve benzeri
kriterler dikkate alınarak ruhsatlandırılabilir.

b) Ruhsatlı bulunan bir bitki koruma ürününün formülasyon şeklinde ya da aktif madde
miktarında bir değişiklik olması halinde yeniden ruhsat alınması gerekir.

c) Gerçek ve tüzel kişiler aynı aktif maddeyi aynı oranda ihtiva eden aynı formülasyonlu
bitki koruma ürünleri için imal veya ithal ürünlerden sadece biri için ruhsat sahibi olabilir.

ç) İthal bitki koruma ürününün üretim yerinin değişmesi halinde, yeni üretim yerinde
söz konusu bitki koruma ürününün üretildiğini ve hangi firma tarafından üretildiğini gösteren
üretim iznini vermeye yetkili kurumdan alınmış ve o ülkedeki T.C. temsilciliğinden onaylı
veya apostilli belge ile bu üretim yerinde üretilen bitki koruma ürününün ruhsata esas spesifi-
kasyonu ile uyumlu olduğunu gösterir GLP şartlarında yapılmış 5-parti analiz raporu istenir.
Üretim iznini vermeye yetkili kurumdan alınmamış veya firmalarınca düzenlenmiş belgeler
kabul edilmez.

d) Bakanlıkça ruhsatlandırılan ancak son kullanım tarihi geçmiş bitki koruma ürünleri
piyasaya arz edilemez ve bayilerde bulundurulamaz. Son kullanım tarihi geçmiş bitki koruma
ürünlerinin piyasadan toplatılması ruhsat sahibi firmanın sorumluluğundadır.

e) Rodentisitler, bitki aktivatörü, biyolojik mücadele etmenleri, biyopreparatlar, bitkisel
orijinli preparatlar ile feromon ve tuzakların ruhsatlandırılmasında emsalden ruhsatlandırma
başvurusu dikkate alınmaz.

f) Bakanlıkça ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri için ruhsat veriliş tarihinden itiba-
ren ve yeni tavsiye verilen bitki koruma ürünleri için tavsiyesinin Komisyonda uygun bulun-
duğu tarihten itibaren 10 yıl koruma süresi geçerlidir.

g) Ruhsatlı bir bitki koruma ürününün koruma süresi tamamlanmadan aynı içerikte ya-
pılacak ruhsat başvurularında bu konuda ruhsatlı ürün için sunulmuş olan bilgilerin hepsi is-
tenir.

ğ) Ruhsatlı bir bitki koruma ürününün herhangi bir nedenle yasaklanmasından sonra,
ilgili firma tarafından bu nedenleri ortadan kaldıracak bilgi ve belgelerin Bakanlığa sunulması
ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde, ruhsatlandırma ile ilgili herhangi bir bilgi ve belge
istenmeden söz konusu ürüne ilişkin ruhsat önceki haliyle geçerli sayılır veya yeniden ruhsat
düzenlenir.

h) Yasaklı olduğu süre içerisinde ruhsat geçerlilik süresi sona ermiş bitki koruma ürün-
leri için yasaklamanın kaldırıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde ruhsat geçerlilik süresi
uzatılması için ilgili firma tarafından Genel Müdürlüğe başvurulması zorunludur. Aksi durumda
bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden ruhsat alınması gerekir.
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ı) Bir zararlı organizma, EK-10’da yer alan Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatlandırma
Ürün Grupları tablosunda belirtilen ürün grubu içindeki tüm ürünlerde ortak zarara yol açıyorsa,
biyolojik etkinlik denemesi temsili üründe yapılır ve o gruptaki tüm ürünler için geçerlilik ka-
zanır. Ancak bu ürün grubundaki tüm tavsiyeler için mutlaka ayrı ayrı kalıntı çalışma raporla-
rının sunulması gerekir.

i) Zararlı organizma, EK-10’da yer alan Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatlandırma Ürün
Grupları tablosunda belirtilen ürün grubu içindeki sadece bir üründe zarara yol açıyorsa, biyo-
lojik etkinlik denemesi ile kalıntı çalışması o üründe yapılır ve tavsiye sadece o ürün için geçerli
olur.

j) Bitki koruma ürünlerine ait ruhsat başvuru dosyalarının değerlendirilmesi ve teknik
raporlarının hazırlanmasıyla ilgili usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

k) Bitki koruma ürünlerinin piyasada bulundurulmasında özel durumlar hariç raf ömrü
2 yıldır. Emsale göre ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri dâhil olmak üzere, bir bitki koruma
ürünü için ilgili firma tarafından uluslararası standartlara göre yapılan stabilite çalışmaları ile
mevcut ise AB veya G8 ülkelerinde belirtilen raf ömrünü gösteren etiket örneklerinin Genel
Müdürlüğe sunulması ve Genel Müdürlükçe çalışmaların uygun bulunması halinde raf ömrü
en fazla 4 yıla kadar yeniden belirlenebilir.

l) Bakanlık, bitki koruma ürünlerinin ilk ruhsat müracaatında verilen bilgilere ilave ola-
rak gerek görmesi durumunda yeni bilgi ve belgeler isteyebilir; bu bilgi ve belgelere göre bitki
koruma ürünlerinin Türkiye’de kullanılmasına yönelik ruhsat süresini uzatabilir, söz konusu
ürünün kullanımını kısıtlayabilir veya yasaklayabilir.

m) Ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin spesifikasyon ve gizli reçetelerinde, Bakanlık ta-
rafından yapılan değişiklikler hariç olmak üzere son değişiklik tarihinden itibaren 3 yıl süreyle
değişiklik yapılamaz.

n) Ruhsat işlemi tamamlanmamış bir bitki koruma ürünü için ruhsat kullanım alanının
genişletilmesi amacıyla Bakanlığa yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

o) Ruhsat başvurusunda bulunulan bir bitki koruma ürünü için, ruhsata esas başvuru
dosyasında yer alan ve ruhsat talep edilen konuların tamamı sonuçlandırılıncaya kadar bitki
koruma ürünü ruhsat belgesi düzenlenmez. Ancak, firmanın talebi üzerine ruhsata esas başvuru
dosyasında yer alan ve Komisyon değerlendirme aşaması tamamlanmış olan tavsiyelere göre
bitki koruma ürününe ruhsat belgesi düzenlenir. Komisyon değerlendirme aşaması tamamlan-
mamış olan tavsiyeler ise yeni tavsiye başvurusu olarak değerlendirilir.

ö) Bakanlığa sunulan ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin ruhsata esas bilgi ve belgelerinin
bir nüshası firmasınca ruhsat geçerlilik süresince muhafaza edilmek zorundadır.

p) Bitki koruma ürünü ile ilgili mevzuat gereği Bakanlığa sunulan ruhsata esas bilgi ve
belgelerin doğruluğundan ruhsat sahibi firma sorumludur.

r) Emsale göre ruhsatlandırılacak bitki koruma ürünü için kullanılacak teknik maddenin
safiyeti ile ilgili bilgiler FAO veya WHO spesifikasyonlarında belirtilen değerlere uygun olur.
Kullanılacak teknik maddenin safiyeti ile ilgili bilgilerin FAO veya WHO spesifikasyonlarında
bulunmaması durumunda teknik madde safiyeti emsal alınan bitki koruma ürününün teknik
madde safiyetinden düşük olamaz.

s) İmal bitki koruma ürünlerinde, üretici firmanın üretim izninin Bakanlıkça iptal edil-
mesi durumunda ruhsat sahibi firma tarafından üç ay içerisinde yeni üretim yerine ait bilgi ve
belgelerin Bakanlığa sunulması gerekir.

ş) İthal bitki koruma ürünlerinde, üretici firmanın bu ürünün üreticisi olduğunu gösteren
yetkili kurumdan alınmış ve ruhsat sahibi firma tarafından Bakanlığa sunulmuş belgenin ge-
çerlilik süresinin sona ermesi durumunda, aynı üretici adına geçerlilik süresi yenilenmiş bel-
genin firmasınca üç ay içerisinde Bakanlığa sunulması gerekir.
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t) İthal bitki koruma ürününün ruhsatının, firmasının başvurusu üzerine iptal edilerek
aynı formülasyon, aynı aktif madde ve aynı aktif madde oranında yeni bir imal bitki koruma
ürünü veya imal bir bitki koruma ürününün ruhsatının, firmasının başvurusu üzerine iptal edi-
lerek aynı formülasyon, aynı aktif madde ve aynı aktif madde oranında yeni bir ithal bitki ko-
ruma ürünü ruhsatının alınması amacıyla firmasınca Bakanlığa yapılacak ruhsat başvurusunda,
gizli reçete ve spesifikayonda herhangi bir değişiklik olmaması koşulu ile biyolojik etkinlik
deneme ve kalıntı denemesi şartı aranmaz.

u) Ruhsatlı biyolojik mücadele etmenlerinin, bu konuda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip
olan kişiler tarafından onaylanmış teşhisli örnekleri, biyolojik mücadele etmeninin ruhsat veriliş
tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde firmasınca Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Ens-
titüsüne teslim edilir. Söz konusu teşhisli örnekler firmasında ve Ankara Zirai Mücadele Merkez
Araştırma Enstitüsünün Bitki Koruma Müzesi koleksiyonunda uygun bir şekilde en az 10 yıl
süreyle saklanır.

Değişiklik
MADDE 19 – (1) Bitki koruma ürünlerinin ruhsatına sahip olan gerçek ve tüzel kişiler,

bunların imalatında kullanılan etkin ve yardımcı maddelerin ve formülasyonların kullanımı
veya iptali ile ilgili uluslararası alanda yeni ortaya çıkan gelişmeler ile ürünün ruhsata esas
dosyasında değişiklik yapmayı düşündüğü tüm hususları Bakanlığa bildirmek zorundadır. Ruh-
satlandırılan bitki koruma ürünleri ile ilgili Bakanlığın izni olmadan hiçbir değişiklik yapıla-
maz.

Ruhsat geçerlilik süresi
MADDE 20 – (1) Ruhsatın geçerlilik süresi Genel Müdürlükçe düzenlenen ruhsatta

belirtilir.
(2) Bitki koruma ürünleri için verilen ruhsatlar 10 yıl süre ile geçerlidir. Bu süre sonunda

bu Yönetmelikte belirtilen şartların ilgili firma tarafından sağlanması durumunda 10 yıllık sü-
reler halinde ruhsat süresi uzatılabilir.

Gizlilik
MADDE 21 – (1) Ruhsat sahiplerinin Bakanlığa vermiş olduğu dokümanlar içinde

gizli kaydı koyduğu bilgiler hiçbir şekilde açıklanamaz. Bu bilgiler Bakanlıkta "gizli" kaydıyla
muhafaza edilir.

(2) Bir bitki koruma ürününün ruhsatlandırılması için başvuru yapan gerçek ve tüzel
kişinin talep etmesi halinde Bakanlık, başvuru sahipleri tarafından sunulan endüstriyel ve ticari
sırları içeren bilgileri gizli tutar.

(3) Gizlilik aşağıdaki hususlar için geçerli değildir:
a) Aktif madde ve bitki koruma ürünü ile ilgili fizikokimyasal veriler,
b) Aktif maddeyi ya da bitki koruma ürününü zararsız hale getiren her türlü yöntem,
c) Aktif maddenin ya da bitki koruma ürününün etkinliği ve insanlara, hayvanlara, bit-

kilere ve çevreye zararlı olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan testlerin sonuçları,
ç) Kullanım, depolama, taşıma, yangın riskleri ile diğer tehlikelerin azaltılmasına ilişkin

tavsiye edilen metotlar ve önlemler,
d) Analiz metotları,
e) Bitki koruma ürününün ve ambalajının imhasına ilişkin metotlar,
f) Kaza sonucu dökülme ya da sızıntı durumunda temizlemek amacıyla izlenecek pro-

sedürler.
(4) Başvuru sahibi daha önce gizli olan bilgileri sonradan açığa vurması durumunda,

Bakanlığı bu yönde bilgilendirmekle yükümlüdür.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Belge Düzenleme, Kullanım Alanının Genişletilmesi, Ruhsat Uzatma ve İptal

Ruhsat belgesi düzenleme
MADDE 22 – (1) Ülkenin tarımsal yapısı, üreticilerin ihtiyacı, söz konusu bitki koruma

ürününün kullanımının sorun yaratıp yaratmayacağı, göl, baraj ve akarsu kenarlarına yakın
yerlerde kullanılıp kullanılmayacağı, yer altı ve içme sularına karışma durumları, uluslararası
kriterlere uygun olarak yurt dışında ruhsatlı olup olmadığına ilişkin bilgiler ve benzeri kriterlere
göre bilgi ve belge bazında değerlendirilmesi tamamlanan ve uygun bulunan bitki koruma
ürünleri için Genel Müdürlükçe EK-11’de yer alan Bitki Koruma Ürünü Ruhsat Belgesi (İmal)
veya EK-12’de yer alan Bitki Koruma Ürünü Ruhsat Belgesi (İthal) düzenlenir.

Ruhsatın kullanım alanının genişletilmesi
MADDE 23 – (1) Ruhsatlı bulunan bitki koruma ürünü formülasyonunun yeni bir ko-

nuda kullanılabilmesi için EK-13'te belirtilen bilgi ve belgelerle Genel Müdürlüğe başvuruda
bulunulur.

(2) Genel Müdürlüğe sunulan bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde daha önce
ruhsatlı bulunan bu bitki koruma ürünü için ayrı bir ruhsat belgesi düzenlenmez ve tavsiye ko-
nusu etiketine ilave edilir.

(3) Bir bitki koruma ürününün etiketine ilave edilen yeni kullanım alanını, etiketine
ilave etmek isteyen aynı formülasyon tipinde ve aynı özellikleri taşıyan bitki koruma ürünü
ruhsatına sahip diğer firmaların, yeni kullanım alanı ile ilgili bilgilerin Komisyonda uygun bu-
lunduğu tarihi dikkate alarak en az 10 yıl beklemeleri veya aynı çalışmaları yapmaları gerekir.

Ruhsat süresinin uzatılması
MADDE 24 – (1) Bir bitki koruma ürününün ruhsat geçerlilik süresinin uzatılması

amacıyla ilgili firma tarafından, ruhsat geçerlilik süresinin sona ereceği tarihin en erken üç ay
öncesinden başlamak üzere ruhsat geçerlilik süresinin sona ereceği tarihe kadar, ruhsatlı olduğu
konulardan birinde son 3 yılda yapılmış olan biyolojik etkinlik deneme raporunun Komisyonda
uygun görüldüğüne dair uygunluk kararı ve EK-14’te belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte
Genel Müdürlüğe başvuruda bulunulur.

(2) Ruhsat süresinin uzatılması amacıyla yapılacak biyolojik etkinlik denemeleri ruhsat
belgesinin geçerli olduğu süre dikkate alınarak son 3 yılda yapılır ve Komisyon uygunluk kararı
için deneme tekrarı yapılma olasılığı göz önünde bulundurularak en geç ruhsat geçerlilik sü-
resinin sona ereceği tarihten üç ay öncesine kadar Bakanlığa sunulur.

(3) Ruhsat süresi sona eren bitki koruma ürünlerinin; çevre, yaban hayatı ve faydalılar,
insan sağlığı, kalıntı, direnç ve biyolojik etkinlik, toksikolojik ve ekotoksikolojik çalışmalar
ve benzeri konularda durumu göz önünde bulundurularak ve gerek görüldüğünde bu konularla
ilgili yeni bilgi ve belgeler istenilerek, ruhsat belgesi on yıllık süreler için yenilenerek geçerlilik
süresi Genel Müdürlükçe uzatılabilir.

Ruhsat devri
MADDE 25 – (1) Bitki koruma ürünlerinin ruhsatına sahip gerçek ve tüzel kişiler Genel

Müdürlüğe yazılı bilgi vererek, 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyan bir başka gerçek veya
tüzel kişiye ruhsatlarını devredebilir.

(2) İthal bitki koruma ürünlerinin ruhsatlarının devrinde karşılıklı mutabakat şarttır.
Bitki koruma ürününün yurt dışındaki yetkili firması tek yanlı olarak ruhsatlı bitki koruma ürü-
nünün ruhsat geçerlilik süresi dolmadan bu ruhsatı ile ilgili bir başka gerçek veya tüzel kişiye
yetki veremez.
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(3) İthal bitki koruma ürünlerinde ruhsat geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten bir
ay önce yeni yetki mektubu getirilmemesi ve ruhsat geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten
itibaren üretici firmanın ruhsat sahibi firma dışında bir başka firmayı yetkilendirmesi duru-
munda, ruhsat devri yeni firma adına yapılır.

(4) Bakanlığın bilgisi dışında sözleşme yaparak ruhsatını devreden firma, ruhsat devir
sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bilgi verir.

(5) Bakanlığın bilgisi dışında sözleşme yaparak ruhsatı devir alan firma ruhsat devir
sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe ruhsat devri için
başvurur.

(6) Bakanlıkça devir işlemi tamamlanıncaya kadar ruhsatla ilgili bütün sorumluluklar
Bakanlık kayıtlarında bilgileri yer alan ruhsat sahibine aittir.

(7) Bitki koruma ürünleri ile ilgili firmasınca sunulan EK-15’te belirtilen bilgi ve bel-
gelerin değerlendirilmesi ve uygun bulunması halinde ruhsat devri yapılır.

İsim ve benzeri değişikler
MADDE 26 – (1) Firmalar ruhsatlı bitki koruma ürünlerinde, yapmak istedikleri ruh-

satta yazılı isim ve benzeri değişiklikleri Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirerek ruhsatın ye-
nilenmesini talep edebilir. Uygun bulunması halinde eski ruhsat belgesi Genel Müdürlükçe
iptal edilerek yenisi düzenlenir.

(2) Ruhsatlı bitki koruma ürünlerinde isim, adres, unvan ve benzeri değişiklikler için
sunulan EK-16’da belirtilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi ve uygun bulunması halinde
ruhsatta talep edilen değişiklik yapılabilir.

Ruhsat iptali
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmeliğe göre Bakanlıkça ruhsatlandırılan bitki koruma ürün-

lerinin ruhsatları, aşağıda belirtilen hususların tespiti halinde süreye bakılmaksızın iptal edilir:
a) Uluslararası kuruluşlarca insan ve çevre sağlığı ve benzeri konularda sakıncaları gö-

rülen aktif maddelerin kullanımının yasaklanması halinde, bu maddeler ülkemizde de yasak-
lanır ve bu aktif maddelerin tüm formülasyonlarına ait ruhsatlar iptal edilir.

b) Bakanlıktan onaylı bir bitki koruma ürününün kalite kontrol analizleri sonucunda
ruhsat alırken uygun bulunan ruhsata esas dosyasındaki formülüne ve spesifikasyonuna uyma-
dığının tespit edilmesi halinde, bu bitki koruma ürünü için ruhsat sahibine 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendi hükmünde belirtilen idari para cezası verilir. İki yıl içerisinde tekrarı halinde bitki koruma
ürününün ruhsatı iptal edilir. İki yıldan sonra tekrarı halinde ise aynı Kanunun 39 uncu mad-
desinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmünde belirtilen idari para cezası verilir. Tekrarı halinde
ise ruhsat iptal edilir.

c) Bakanlıkça yaptırılan deneme ve kalıntı analizleri sonucunda tespit edilen kalıntı
miktarları ülkesel maksimum kalıntı limitinin üzerinde çıkması halinde, bitki koruma ürününün
o konudaki tavsiyesi etiketinden çıkarılır. Başka konuda tavsiyesi bulunmaması halinde ruhsatı
iptal edilir.

ç) Bitki koruma ürününün ruhsat geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren iki ay
içerisinde ruhsat süresinin uzatma işleminin sonuçlandırılmaması halinde ikaza gerek kalmadan
ruhsat iptal edilir.

d) Bitki koruma ürünlerinin kontrolüne ilişkin mevzuat hükümlerine göre ruhsat iptali
gerekli görülen bitki koruma ürününün ruhsatı iptal edilir.

e) Bitki koruma ürünlerinin ruhsatına sahip olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, bitki
koruma ürününün imalatında kullanılan etkin ve yardımcı maddeler ile ruhsata esas dosyasında
yer alan bilgi ve belgelerde Bakanlığa bilgi vermeden değişiklik yapıldığının tespit edilmesi
halinde bitki koruma ürününün ruhsatı iptal edilir.
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f) İmal bitki koruma ürünlerinde, üretici firmanın üretim izninin Bakanlıkça iptal edil-
mesi durumunda ruhsat sahibi firma tarafından yeni üretim yeri belirleninceye kadar piyasaya
ürün verilmemesi şartıyla, üç ay içerisinde yeni üretim yerine ait bilgi ve belgelerin Bakanlığa
gönderilmemesi ve ruhsatta gerekli değişikliğin yapılmaması halinde bitki koruma ürününün
ruhsatı iptal edilir.

g) İthal bitki koruma ürünlerinde, üretici firmanın bu ürünün üreticisi olduğunu gösteren
yetkili kurumdan alınmış ve ruhsat sahibi firma tarafından Bakanlığa sunulmuş belgenin ge-
çerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, aynı üretici adına geçerlilik süresi yenilenmiş
yeni belgenin firmasınca 3 ay içerisinde Bakanlığa sunulmadığının tespit edilmesi halinde bitki
koruma ürününün ruhsatı iptal edilir.

(2) Bir bitki koruma ürününde dirençten dolayı etki düşüklüğünün bilimsel çalışmalarla
tespit edilmesi halinde, direnç görülen tavsiye etiketinden çıkarılır.

(3) Ruhsatlı biyolojik mücadele etmeninde modifikasyon ve mutasyon gibi herhangi
bir değişiklik olması halinde söz konusu biyolojik mücadele etmeninin ruhsatı iptal edilir.

(4) Bakanlıkça ruhsatlandırılan bir bitki koruma ürünü ile ilgili olarak, ruhsat sahibi
firma tarafından Bakanlığa sunulan belgelerin daha sonra sahte olduğunun veya usulüne uygun
olmadığının anlaşılması hallerinde bu bitki koruma ürününün ruhsatı iptal edilir.

(5) Ruhsatlı biyolojik mücadele etmenlerinin, bu konuda gerekli bilgi ve tecrübeye sa-
hip olan kişiler tarafından onaylanmış teşhisli örneklerinin ruhsat veriliş tarihinden itibaren bir
yıl içerisinde firmasınca Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsüne teslim edilme-
diğinin tespit edilmesi durumunda bu biyolojik mücadele etmeni için Bakanlıkça verilmiş olan
ruhsat iptal edilir.

(6) Ülkemizde ekonomik yönden büyük önem arz eden bir bitkisel üründe ekonomik
zarara neden olan bir zararlı organizmaya karşı ruhsatlı tek bir bitki koruma ürününün bulun-
ması ve bu bitki koruma ürününün firmasınca üç yıl süre ile piyasaya verilmemesi durumunda,
bitki koruma ürününün ruhsatı Bakanlıkça iptal edilir.

Ruhsat sahibinin başvurusuyla ruhsat iptali
MADDE 28 – (1) Ruhsat sahibinin gerekçeleriyle birlikte ruhsat iptali için başvuruda

bulunması ve sunulan gerekçelerin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ruhsat iptal edilir.
Mehil süresi
MADDE 29 – (1) Bakanlığın bir bitki koruma ürününün ruhsatını iptal etmesi, ruhsatlı

üründe değişiklik yapması veya ruhsatı yenilememesi durumlarında üretim işlemleri durdurulur.
Bakanlık mevcut stokların bertaraf edilmesi, depolanması, pazara sunulması ve tüketilmesi
için gerekli gördüğü hallerde ek süre tanıyabilir.

(2) Bir bitki koruma ürününün ruhsatının iptal edilmesi, ruhsatlı üründe değişiklik ya-
pılması veya ruhsatın yenilenmemesinin sebeplerinin insan ve hayvan sağlığını veya çevreyi
koruma ile ilgili olmaması halinde tanınacak ek süre sınırlıdır ve söz konusu bitki koruma ürü-
nünün stoklarının satışı ve dağıtımı için azami 6 ay ve bertarafı, depolanması ve tüketimi için
ise ilave azami 1 yıl süre verilir.

(3) Ruhsat geçerlilik süresinin uzatılmaması nedeniyle ruhsatı iptal edilmiş olan bitki
koruma ürünlerinin ruhsat geçerlilik tarihinden önce imal edilmiş olanlarının son kullanım ta-
rihine kadar piyasada bulunmasına izin verilir.

Bilgileri muhafaza yükümlülüğü
MADDE 30 – (1) Genel Müdürlük bu Yönetmelik uyarınca ruhsat verilen bitki koruma

ürünleri ve iptal edilen ruhsatlar hakkındaki aşağıdaki bilgileri erişime açar:
a) Ruhsat sahibinin adı veya firma unvanı ve ruhsat numarası,
b) Bitki koruma ürününün ticari adı,
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c) Bitki koruma ürününün grubu,
ç) İçeriğinde bulunan tüm etken maddeler ile safener adları ve oranları,
d) Ürünün ruhsat verilen kullanım amacı,
e) Emniyet hususlarıyla ilgili olması halinde bir ruhsatın iptal gerekçeleri.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bitki Koruma Ürünlerinin Ambalajlanması, Etiketlenmesi ve Reklamı

Ambalajlama, etiketleme ve takdim şekli
MADDE 31 – (1) Bitki koruma ürünleri ruhsat dosyasında özellikleri belirtilen amba-

lajlarda ve 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürün-
lerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre etiketlenerek piyasaya arz edilir.

(2) Bitki koruma ürünlerinin ambalajlarının gıda maddeleri, içecekler veya yem mad-
deleriyle benzer şekilde olmamasına dikkat edilir.

Tanıtım
MADDE 32 – (1) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmayan ürünlerin bitki koruma ürü-

nü gibi tanıtımının yapılması yasaktır.
(2) Bir bitki koruma ürünü için yapılacak tanıtımlarda kolay okunabilir veya görülebilir

olmak şartıyla,
a) “Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın”,
b) “Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun”,
ibarelerinin bulunması zorunludur.
(3) Tanıtımlarda; “Düşük riskli”, “Zehirsizdir”, “Tehlikesizdir” gibi insan veya hayvan

sağlığı ya da çevre için olası riskler açısından yanıltıcı olabilecek metin veya grafik şeklinde
herhangi bir bilgi bulunması yasaktır.

(4) Bakanlık bitki koruma ürünü tanıtımını kısıtlayabilir veya yasaklayabilir.
(5) Tanıtımlarda kullanılan tüm ifadelerin teknik olarak doğrulanabilir olması gerekir.
(6) Biyolojik mücadele etmenleri ile tuzak ve feromonlar hariç olmak üzere bitki ko-

ruma ürününün tanıtımı;
a) Bitki koruma ürününün yeterli koruyucu elbise olmadan karıştırılması veya kulla-

nılması,
b) Gıda maddeleri yakınında kullanımı veya çocukların yakınında uygulanması,
gibi potansiyel tehlikeli uygulamaların herhangi bir görsel sunumunu içeremez.

ALTINCI BÖLÜM
Denemeler ile İlgili Usul ve Esaslar

Ruhsata esas denemelere ait bilgiler
MADDE 33 – (1) Bitki koruma ürünlerinin ruhsata esas denemelerini yapmak isteyen

gerçek ve tüzel kişiler, bir dilekçe ile EK-17’de yer alan Bitki Koruma Ürünleri Ruhsata Esas
Deneme Bilgi Formunu doldurarak Genel Müdürlüğe müracaat ederler.

(2) Yapılacak denemelerin bilgisi, Ocak veya Haziran ayları içinde Genel Müdürlüğe
bildirilir.

(3) Deneme bildiriminde bulunularak Genel Müdürlükçe kurulumu uygun görüldüğü
halde o yıl içerisinde yapılamayan denemelerin bir sonraki yılda yapılmasının planlanması du-
rumunda, deneme bilgisi Genel Müdürlüğe yeniden bildirilir.

(4) Deneme bildirimlerinde, firmalardan Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi
alınması şartı aranmaz.
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Deneme raporlarının geçerliliği
MADDE 34 – (1) Yapılan denemeler sonucunda hazırlanan deneme raporları, dene-

menin tamamlandığı tarihten itibaren 3 yıl içerisinde yapılacak ruhsat başvurularında kullanı-
labilir.

(2) Denetleme kararı alındığı halde firmasından kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle de-
netlenemeyen deneme raporları ruhsat işlemine alınmaz.

(3) Genel Müdürlüğe müracaat etmeden yapılacak denemelere ait deneme raporları ge-
çersiz sayılır.

(4) Kalıntı ile ilgili yurt dışında yürütülen çalışmalar 10 yıl, yurt içinde yürütülen ça-
lışmalar 3 yıl geçerlidir.

Denemelere ilişkin esaslar
MADDE 35 – (1) Bitki koruma ürünlerinin denemeleri Bakanlıktan yetki almış olan

tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından, herhangi bir nedenle etkinliği yeniden gözden geçirilecek
olanlar ise Genel Müdürlüğün uygun göreceği tüzel kişi veya kuruluşlar tarafından tek başına
veya müştereken aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yapılır:

a) Biyolojik etkinlik ve kalıntı denemeleri ile faydalılara karşı yan etki denemeleri Ba-
kanlıkça hazırlanan standart ilaç deneme metotlarına, dayanıklılık çalışmaları ise uluslararası
kabul gören metotlara göre yapılır ve değerlendirilir.

b) Standart ilaç deneme metodu bulunmayan konularda önceden Genel Müdürlükten
izin alınarak deneme yapılabilir. Bu konudaki izin belgesi bitki koruma ürünü deneme raporuna
eklenir.

c) Genel Müdürlükten izin almak şartıyla mevcut standart ilaç deneme metotlarında
bitki koruma ürünlerinin özelliğine bağlı olarak denemenin uygulanması ile ilgili değişiklik
yapılabilir.

ç) Zararlı organizmalara karşı, açık alanlarda en az iki biyolojik etkinlik denemesi ya-
pılır. Birden fazla coğrafi bölgede yetiştirilen ürünlerde sorun olan zararlı organizmalara karşı
yapılacak denemelerden biri, ürünün ve zararlı organizmanın en yoğun bulunduğu coğrafi böl-
gede, diğeri ise ekolojik şartları farklı olan başka bir coğrafi bölgede aynı yıl veya farklı 2 yılda
yapılır.

d) Sadece bir coğrafi bölgede yetiştirilen ürünlerde veya sadece bir coğrafi bölgede so-
run olan zararlı organizmalara karşı yapılacak biyolojik etkinlik denemeleri ise en az 2 farklı
yılda yürütülür.

e) Sadece sera şartlarında uygulamaya verilecek bitki koruma ürünleri için seracılık ya-
pılan iki ayrı üretim bölgesindeki seralarda birer biyolojik etkinlik denemesi yapılır.

f) Eğer bir bitki koruma ürünü hem açık alan hem sera şartlarında tavsiye edilecekse,
aynı yılda açık alan şartlarında iki, sera şartlarında bir olmak üzere üç biyolojik etkinlik dene-
mesi yapılır.

g) Bakanlık daha önce ruhsat alınan bitki koruma ürünlerinin tavsiye dozları ile denenen
bitki koruma ürününün etkinliğinin yeniden belirlenmesi için ruhsat sahibi tüzel kişi ile kuru-
luştan yeni biyolojik etkinlik ve dayanıklılık denemesi yapılmasını isteyebilir.

ğ) Ruhsat sahibi gerçek veya tüzel kişinin müracaat etmesi ve Genel Müdürlüğün uygun
bulması halinde etkinlik dozunun yeniden belirlenmesi amacıyla yapılacak denemeler; ensti-
tüler, üniversiteler veya yetkili tüzel kişiler tarafından yapılır.

h) Biyolojik etkinlik denemeleri ile faydalı organizmalara karşı yapılacak yan etki de-
nemelerinde araştırma enstitüleri referans kuruluş olarak kabul edilir.
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ı) Etkili en düşük ve ekonomik dozlarının uygulamaya verilebilmesi için bitki koruma
ürünlerinin denemeleri en az üç farklı dozda; müracaat dozu ile iki alt doz şeklinde yürütülür.
Herbisit denemelerinde müracaat dozu ve iki alt dozuna ilave olarak müracaat dozunun çift
kat dozu (fitotoksisite dozu) da denenir.

i) Depo hastalık ve zararlıları ile yürütülecek biyolojik etkinlik denemelerinde, iki ayrı
coğrafi bölgede veya coğrafi bölge şartı aranmaksızın iki farklı depoda biyolojik etkinlik de-
nemesi yapılır. Laboratuvarda ise iki farklı popülasyonda denemenin yapılması zorunludur.

j) Orman alanlarında kullanılacak bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik deneme-
leri, Orman ve Su İşleri Bakanlığının mevzuatına göre yapılır. Deneme raporları ile birlikte
Orman ve Su İşleri Bakanlığının uygunluk yazısı istenir.

k) Test edilecek faydalı organizmaların seçimi standart yan etki deneme metotlarında
belirtildiği şekilde yapılır.

l) Yan etki denemelerinde bitki koruma ürününün kültür bitkilerindeki ruhsatlı en yük-
sek dozu yoksa ruhsat alacak bitki koruma ürününün firmasınca önerilen dozu kullanılır. Aynı
kültür bitkisinde yan etki denemelerinin yapıldığı ve ruhsatı bulunan dozdan daha yüksek doz
önerildiği durumlarda etkili madde için yeniden yan etki denemelerinin yapılması gerekir.

m) Bitki koruma ürününün ruhsat süresinin uzatılması amacıyla yapılacak olan biyolojik
etkinlik denemesi, ürünün tavsiyeleri dikkate alınarak bir tavsiye konusunda firmasınca bir
bölgede yapılır.

n) EK-18’de yer alan veya ülkemiz faunasında bulunan biyolojik mücadele etmenleri
için biyolojik etkinlik deneme şartı aranmaz. Ancak ırk oluşturan türlerde etkinlik denemesi
yapılır. Ülkede bulunmayan biyolojik mücadele etmenleri için biyolojik etkinlik denemesi ya-
pılması zorunludur.

o) İnsektisit, cezbedici, feromon veya öldürücü bir formülasyon içermeyen renk tuzak-
larının ruhsatlandırılmasında biyolojik etkinlik deneme şartı aranmaz.

ö) AB’de MRL değeri bulunmayan ve sadece Türkiye’ye özel bitkisel ürünlerde ruh-
satlandırılacak bitki koruma ürünü için ülkesel maksimum kalıntı limiti belirleme çalışmaları
yapılır. Bu bitki koruma ürünleri için ithalat toleransı çalışmaları yapılarak AB’ye gerekli baş-
vurunun yapıldığına dair belge Bakanlığa sunulur. MRL belirleme çalışmalarının yapılmadığı
durumda, ruhsat başvurusunda bulunulan bitkisel üründe Limit Of Quantification (LOQ), (Öl-
çüm Limiti) değerini karşıladığını gösteren çalışmalar sunulur.

p) Emsalden ruhsatlandırılacak bitki koruma ürünlerinin ruhsata esas biyolojik etkinlik
ve kalıntı denemeleri, firmasınca emsal alınan bitki koruma ürününün tavsiyeleri dikkate alı-
narak bir tavsiye konusunda bir coğrafi bölgede yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Komisyon Teşkili ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

Komisyonda görev alacak kişiler
MADDE 36 – (1) Genel Müdürlükçe Komisyonda görev alacaklar; Bakanlık yetkilileri,

araştırma enstitülerinde görevli ve konularında en az yüksek lisans yapmış veya en az 3 yıl
tecrübeye sahip kişiler ile gerektiğinde üniversiteler, kamu kurumları ve ilgili diğer Bakanlık
personeli arasından seçilir.

(2) Komisyonun başkanlığını ilgili genel müdür yardımcısı veya yetki verdiği daire
başkanı yapar.

(3) Genel Müdürlüğün ilgili birim personeli Komisyonun daimi üyeleridir.
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Komisyonun görevi
MADDE 37 – (1) Komisyon;
a) Bakanlıkça ruhsatlandırılacak veya kullanımı sonlandırılacak bitki koruma ürünle-

rinin değerlendirilmesinde,
b) Firma tarafından Bakanlığa yapılan başvuru dosyalarında bulunan ruhsatlandırılması

istenilen bitki koruma ürününün fiziksel ve kimyasal özellikleri, biyolojik etkinlik ve kalıntı
çalışmaları ile toksikolojik ve ekotoksikolojik çalışmaların değerlendirilmesinde,

c) Ruhsat müracaatları ve sonuçlarına yönelik ilgili firma tarafından yapılan itirazların
değerlendirilmesinde,

ç) Ülkede bitki koruma ürünü uygulama ve kullanımı konularında üretici ve tüketicilerin
korunmasına yönelik önlemlerin alınmasında,

d) Bitki koruma ürünleri ile ilgili insan ve çevre sağlığı konularında yapılan araştırma
ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesinde,

e) Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyması halinde bitki koruma ürünleri ile ilgili diğer ko-
nuların değerlendirilmesinde,

Genel Müdürlüğe bilimsel danışmanlık yapmak ve görüş bildirmekle görevlidir.
Komisyon üyelerinin görev süreleri
MADDE 38 – (1) Komisyon üyeleri her yılın Ocak ayında belirlenir ve görev süreleri

görevlendirildikleri tarihten itibaren bir yıldır. Görev süreleri sona eren üyeler yeniden görev-
lendirilebilir.

(2) Komisyon üyeleri mazeret halinde toplantıya katılamayacaklarını en az üç gün ön-
ceden yazılı veya elektronik olarak Genel Müdürlüğe bildirirler.

(3) Mazeretleri sebebiyle toplantıya geçici olarak katılamayacak üyelerin yerine 36 ncı
maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan kişiler Komisyona davet edilebilir.

(4) Ocak ayında belirlenen listede adı bulunmayan ancak yıl içerisinde yapılacak bazı
Komisyon toplantılarına katılmasına ihtiyaç duyulan ve 36 ncı maddenin birinci fıkrasında be-
lirtilen şartları taşıyan kişiler Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde Komisyon toplantısına
katılabilir.

Komisyonun çalışma usul ve esasları
MADDE 39 – (1) Komisyonun çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Komisyon, gündemin belirlenmesi, üyelerin görevlendirilmesi ve toplantının plan-

lanması amacı ile Genel Müdürlükçe belirlenen son evrak kabul tarihine kadar yapılan ruhsata
esas başvuruları değerlendirmek üzere her ayın ilk haftası toplanır ve gündemdeki konuları de-
ğerlendirir. Genel Müdürlükçe belirlenen son evrak kabul tarihinden sonra veya Komisyon de-
vam ederken yapılacak başvurular bir sonraki Komisyon toplantısının gündemine alınır. Zo-
runlu hallerde toplantı tarihi Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir.

b) Genel Müdürlük, gerektiğinde Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
c) Komisyonda alınan kararlar tutanağa bağlanır ve üyelerce imzalanır. Aksi görüşler

tutanakta belirtilir. İlgili firma bir ay içinde karara itiraz edebilir. İtirazlar Komisyonda değer-
lendirilir.

ç) Bitki koruma ürünü ruhsat talebinde bulunan firma temsilcisi, bitki koruma ürünü
ile ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi sırasında ilgili firmanın talebini içeren resmi başvuru-
sunu Genel Müdürlüğün uygun bulması halinde, sadece bilgi ve belge sunması amacıyla Ko-
misyon toplantısına belirlenen sürede katılır. Ancak karar yetkisine sahip değildir.

d) Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların
salt çoğunluğu ile karar alır.

e) Komisyon kararları tavsiye niteliğindedir. Komisyon kararları bilimsel gerekçelere
dayalı, açık ve anlaşılır yazılmak zorundadır.
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Komisyon ile ilgili yasaklar ve gizlilik
MADDE 40 – (1) Komisyon üyeleri, görevleri gereği edindikleri gizlilik taşıyan bilgi,

belgeleri ve görevleri sırasında öğrendikleri firma ve ürünlerin ticari, bilimsel ve teknik sırlarını
görevlerinden ayrılmış olsalar bile ifşa edemezler; kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine
veya aleyhine kullanamaz ve kullandıramazlar.

(2) Komisyonda inceleme yaptıkları konularla ilgili firmasıyla görüşemez ve görüş alış-
verişinde bulunamazlar.

(3) Her bir Komisyon üyesi göreve başlarken içeriği Genel Müdürlük tarafından belir-
lenen etik sözleşme imzalar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yetkili kurum
MADDE 41 – (1) Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması, imali, ithali, satışı ve

kontrolü ile ilgili iş ve işlemler Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülür.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki

Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Daha önce yapılan ruhsat başvuruları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce bitki koruma

ürünü ruhsatı almak üzere yapılan başvurular 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre değerlendirilir.

Daha önce ruhsat almış bitki koruma ürünlerinin durumu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce ruhsat veya tavsiye almış

olan bitki koruma ürünlerinin ruhsat veya tavsiye koruma süreleri 25/3/2011 tarihli ve 27885
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında
Yönetmelik kapsamında değerlendirilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımından önce ruhsat almış ve 31/12/2018 tarihinden önce ruh-
sat geçerlilik süresi sona eren bitki koruma ürünleri için ruhsat süresinin uzatılması amacıyla
Bakanlığa yapılacak başvurularda bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında be-
lirtilen şart aranmaz.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımından önce aynı aktif maddeyi aynı oranda ihtiva eden aynı
formülasyonlu bitki koruma ürünleri için hem imal, hem de ithal ruhsatına aynı ticari isimle
sahip olan firmalarca, bu ürünlerden hangisi ile ilgili olarak faaliyette bulunacaklarını, ruhsatına
sahip oldukları imal veya ithal bitki koruma ürününün geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla
yapılacak başvurularda Genel Müdürlüğe bildirilmeleri zorunludur. Firmasınca faaliyette bu-
lunulmayacağı belirtilen bitki koruma ürününün ruhsat geçerlilik süresi tamamlanmasından
sonra o ürünle ilgili Bakanlıkça ruhsat süresi uzatımı yapılmaz ve ikaza gerek kalmaksızın ruh-
sat geçerlilik tarihi sonunda iptal edilir.

(4) Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrası, bu Yönetmeliğin yayımından
önce ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerini de kapsar.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yü-

rütür.
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Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Bartın Üniversitesine bağlı ens-

titülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları dü-
zenlemektir.

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) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) BÜDEM: Bartın Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Enstitü: Bartın Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
d) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
e) Kredi: Bir lisansüstü dersin haftalık ders programında yer alan teorik ve/veya teorik

artı yarım uygulama saatinden oluşan kredi değerini,
f) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Bartın Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Türkçe yeterlik belgesi: Yabancı uyruklu öğrenciler için BÜDEM veya YÖK tara-

fından geçerliliği tanınan kurumlarca düzenlenen Türkçe kurslarından herhangi birini başar-
dıklarına dair belgeyi,

h) Üniversite: Bartın Üniversitesini,
ı) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
j) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Programlarının Açılması, Uygulanması ve Öğretim Dili

Eğitim programlarının açılması ve uygulanması
MADDE 4 – (1) Enstitülerce yürütülecek lisansüstü programların açılması, enstitü ana-

bilim/anasanat dalı kurullarının veya disiplinler arası açılacak programlarda enstitü müdürünün
teklifi ve enstitü kurulunun onayından sonra Senato tarafından karara bağlanır ve YÖK Baş-
kanlığının onayına sunulur. Enstitü kurulu, ayrıca diğer yükseköğretim kurumu ve araştırma
merkezleri ile işbirliği yaparak ortak program yürütmeye Rektörlük onayı ile karar verebilir.  

(2) Anabilim/anasanat dallarının özelliklerine göre eğitim programlarının uygulanma-
sına ilişkin esaslar enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla uygulamaya konulur.
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Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi ve

Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında derslerin hepsi veya bir kısmı, belirlenen bir
yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Danışmanın ve enstitü anabilim/anasa-
nat dalı kurulunun ortak önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerek görülen hallerde
bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Lisansüstü eğitimin tamamının yabancı
dilde yapıldığı programlarda bütün dönemler bu dilde tamamlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü, Yurt Dışı Öğrenci Değişimi,

Kayıt, Öğrenci Katkı Payı, Ders Ekleme ve Ders Silme

Kontenjan tespiti ve ilanı
MADDE 6 – (1) Enstitüdeki eğitim programlarına öğrenci alınması, kontenjanları, baş-

vuru koşulları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer hususlar dönem
başında anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ve Se-
natonun onayından sonra Üniversitenin ve enstitünün internet sayfalarında yayımlanır.

Başvuru koşulları
MADDE 7 – (1) Başvuruya ilişkin genel koşullar aşağıda belirtilmiştir:
a) Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomaları, mezuniyet

not durum ve varsa yabancı dil belgelerini, ilanda belirtilen ve değerlendirilmesinde yarar gör-
dükleri diğer kişisel bilgi ve belgeleriyle birlikte girmek istedikleri programa başvururlar. Baş-
vurular elektronik ortamda yapılır. Adayların başvuru kayıt işlemleri enstitü müdürlüğünce yü-
rütülür.

b) Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan belgelerin asılları veya onaylı örnekleri istenir.
Askerlik durumu için adayların beyanı esas alınır.

c) Yabancı uyruklu öğrenciler ile güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın ens-
titülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

ç) Yurt dışından alınmış lisans ve lisansüstü diplomaları için yabancı uyruklu öğrenciler
hariç, yurt dışından alınmış lisans diplomaları için YÖK tarafından onaylanmış denklik belge-
sine sahip olmak gerekir. 

(2) Birinci fıkradaki genel koşulların yanı sıra, adayın başvurduğu lisansüstü programın
türüne göre aşağıdaki koşullar aranır:

a) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır:
1) Lisans diplomasına sahip olmak,
2) ALES’ten, başvurulan programın puan türünde en az 55 puan almış olmak, 
3) Varsa YÖKDİL, YDS veya eşdeğerindeki belgeyi sunmak.
b) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru için lisans diplomasına sahip olmak ge-

rekir. Tezsiz yüksek lisansta lisans not ortalaması barajı, ALES ve yabancı dil koşulu aranmaz.
c) Doktora programlarına başvuru koşulları şunlardır:
1) Lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına ya da hazırlık sınıfları hariç en az on

dönem süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri lisans diplomasına, eczacılık ve fen fa-
kültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir
laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak gerekir. 

2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-
malarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Diğer notlandırma sistemlerinde ise
YÖK’ün dönüşüm tablosunda yer alan 3,00’ın karşılığı not esas alınır. 
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3) Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşde-
ğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zo-
runludur.

4) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvu-
ranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 80 standart puana sahip olmak
gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri
sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, enstitü
yönetim kurulunca kabul edilebilir.

5) Temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuran tıp fakültesi mezunlarında, lisans diplo-
masına ve en az 55 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puana
sahip olmak gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanlarda ise yüksek lisans diplomasına, diş he-
kimliği ve veteriner fakültesi mezunlarında lisans derecesine sahip olmak ve ALES’in sayısal
kısmından en az 55 standart puana, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarında en az 55
standart puana sahip olmak gerekir. Temel tıp puanı: TUS temel tıp bilimleri testi birinci bö-
lümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart
puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

ç) Sanatta yeterlik programına başvuru koşulları şunlardır:
1) Lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak, yurt dışından alınmış lisans

veya yüksek lisans diplomalarının denkliğini, YÖK’e onaylatmış olmak, lisans derecesiyle sa-
natta yeterlik programına başvuranlar için 4,00 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden 76,66
lisans mezuniyet genel not ortalamasına sahip olmak gerekir.

2) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar mezunları ile diğer fa-
kültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran aday-
ların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmaması gerekir.

Değerlendirme ve öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci

kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:
a) Adayların bilim sınavlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve en az üç kişiden oluşan jürilerce
yapılır. Bilim sınavının yazılı ve/veya mülakat şeklinde yapılmasına anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi üzerine enstitülerin yönetim kurullarında karar verilir.

b) Tezli yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si,
lisans genel not ortalamasının %20’si, bilim sınav puanının %20’si ve YDS, YÖKDİL veya
eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Bilim sınavının yazılı ve mülakat
şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun %15’i, mülakat notunun %5’i
alınır.

c) Tezsiz yüksek lisans öğrenimine kabulde uzaktan öğretim programları hariç, başarı
notu; lisans genel not ortalamasının %50’si ve bilim sınav puanının %50’si alınarak hesaplanır.
Tezsiz yüksek lisansta bilim sınavının yazılı ve mülakat şeklinde yapılması halinde değerlen-
dirmede yazılı sınav notunun %40’ı, mülakat notunun %10’u alınır. 
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ç) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında yazılı bilim sınavı uygulanmaz,
başvuran adaylar lisans genel not ortalaması sıralamasına göre kontenjanlar dâhilinde prog-
ramlara yerleştirilir.

d) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci kabulünde genel başarı puanı
100 üzerinden en az 60 puan alanlar, puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek
lisans programlarına kabul edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ise 100 puan üze-
rinden en az 50 puan alanlar, puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans
programlarına kabul edilir.

e) Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, bilim sı-
navı puanının %20’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve YDS, YÖKDİL
veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Yapılan değerlendirmede
100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar, başarı puanlarına
göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

f) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES puanının %50’si
ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi puanının %20’si, lisans veya yüksek lisans not
ortalamasının %20’si ve YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının %10’u alı-
narak hesaplanır. Bu değerlendirmede adaylardan referans mektubu, sanatta yeterlik yapmak
istediğini belirten bir kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri koşullar aranabilir.
Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağ-
layanlar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta yeterlik programlarına
kabul edilir. 

g) Lisansüstü programlara kabuldeki sıralamada puanların eşitliği halinde sırasıyla bilim
sınavı notu, yabancı dil sınav puanı ve ALES/temel tıp puanı fazla olana öncelik verilir.

ğ) Lisansüstü bilim sınavı sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilan tarihinden iti-
baren üç iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapılır. Sınav
jürisi, itirazı iki iş günü içerisinde maddi hata bakımından değerlendirir. Maddi hata belirlen-
mesi durumunda, öğrencinin aldığı not enstitü yönetim kurulu kararıyla düzeltilir. İtirazın ne-
ticesi öğrenciye bildirilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı
uygulanabilir. 

(2) Bilimsel hazırlık programında alınacak olan dersler ve toplam kredi miktarı ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile önerilir
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken zorunlu dersler, yüksek lisans prog-
ramları için lisans programlarından, doktora programları için lisans veya yüksek lisans prog-
ramlarından alınabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler ilgili lisansüstü programını tamamla-
mak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez, mezuniyet not durum belgesinde gösterilir,
ağırlıklı not ortalamasına katılmaz ve kredi yükünden sayılmaz. Ancak, bilimsel hazırlık prog-
ramındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-
ler de alabilir. Bu durumda öğrencinin bu dönemi öğrencilik süresine dâhil edilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili ders kaydı, devam, sınavlar, ders notları, ders-
lerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı gibi konularda öğrenim gördüğü ilgili programın
esasları uygulanır.
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(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans
veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Süresi içerisinde bilimsel hazırlık öğrencilerinin aldıkları tüm dersleri başarmış ol-
maları gerekir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli ko-

nularda bilgilerini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü
üzerine, enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebi-
lir.

(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların; akademik takvimde belirtilen
sürede, lisans mezuniyet/öğrenci belgesi ve not durum belgesinin onaylı örneklerini ekledikleri
dilekçe ile enstitü anabilim dalı başkanlıklarına başvurmaları gerekir.

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen
adaylar, özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından be-
lirlenen öğrenim ücretini öderler.

(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrenciler, özel öğrenci statüsünde aldıkları ders-
lerin en fazla iki tanesini lisansüstü eğitimine saydırabilirler. Özel öğrenci statüsünde alınan
derslerin saydırılması, öğrenci danışmanı ile anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun kararı ile gerçekleşir. Özel öğrencilikte geçirilen süre, normal öğrencilik sta-
tüsü kazanılan lisansüstü programının süresine dâhil edilmez.

(5) Özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine ka-
zanılır. Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine, izledikleri dersleri ve
bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler, Üniversite öğren-
cilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(6) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o ders için
ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez.

(7) Özel öğrencilere; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer
hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü 
MADDE 11 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir dönemi tamamlamış ve
ayrılacağı programdaki uzmanlık alan dersi hariç tüm sınavlarını başarmış olan ayrıca yatay
geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü eğitim süresinde sağladığı genel not ortalaması, yüksek
lisansta 100 tam not üzerinden en az 75 veya 4,00 üzerinden en az 2,50, doktora düzeyinde
100 tam not üzerinden en az 80 veya 4,00 üzerinden en az 3,00 olan öğrenciler, Üniversitede
yürütülen eşdeğer düzeydeki lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.  

(2) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; güncel ve onaylı olarak dilekçelerine ekleye-
cekleri ders içerikleri, not durum belgesi ve öğrenci belgesi ile derslerin başlama tarihinden
önce enstitüye başvurur. 

(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun görüş ve önerileri enstitü yönetim kurulunda in-
celenerek öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı karara bağlanır. 

(4) Anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile tez aşamasında olan yüksek lisans öğ-
rencileri gerekli görüldüğünde yeniden tez konusu belirlenmek, doktora öğrencileri ise gerekli
görüldüğünde yeniden doktora yeterlik ya da tez önerisi sınavına girmek koşulu ile yatay geçiş
hakkından yararlanabilirler.
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(5) Yatay geçiş yapan öğrencilerin dersleri ve notları öğrencinin transkriptine aynen
aktarılır.

Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu adayların başvurularında Türkçe dil şartı aranmaz.

8 inci madde hükümlerine göre başarılı olan adaylardan Türkçe yeterlik belgesi mevcut olan-
ların kayıtları yapılır; Türkçe yeterlik belgesi olmayan adaylara en fazla iki yarıyıl hazırlık sü-
resi verilir. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda dil şartını sağlamayan öğ-
rencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(2) Devlet bursu ile başvuran adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü
ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile uygun programa yerleştirilir.

(3) Türkçe öğretim yapan bir üniversiteden mezun olan adaylar için Türkçe yeterlik
belgesi koşulu aranmaz.

Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 13 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan öğrenci

değişimi programları çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki dönem süreyle
öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde o dönem için ders kaydı yap-
tırmaksızın Üniversitede devam eder ve bu süre, eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğren-
ciler, o dönem için Üniversitede almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede al-
dıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının
uygun görüşü alınarak öğrenci ve anabilim dalı koordinatörleri tarafından yapılır. İki Üniversite
tarafından imzalanan sözleşme ilgili değişim programı koordinatörlüğü tarafından enstitüye
gönderilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Bu dersler aynen kabul edilir ve alınan
notlar, bu Yönetmelik hükümleriyle belirlenen not sistemine çevrilerek öğrenci transkriptine
işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu
dersler varsa onların yerine, Üniversitede almadığı dersler arasından, danışmanının uygun gö-
receği dersleri alır.

(2) Aynı değişim kapsamında, değişim yapan üniversiteden gelen öğrencilere de Üni-
versitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler
için kendilerine transkript verilir.

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 14 – (1) 8 inci maddeye göre kayıt hakkı kazananlar, kendilerinden istenen

belgelerin aslı veya onaylı örneklerini ilanda belirtilen süre içinde enstitüye teslim ederek tezsiz
programlar hariç sadece bir programa kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Üniversite isterse
yedek aday listesi de belirleyebilir. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek
listedeki öğrenci adaylarının, sıra ile enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları
alınır. Bu takvimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılır.

(2) Öğrenciler; ders ve tez aşamasında her dönem, akademik takvimde belirlenen süre
içinde ders seçimini yapar, danışmanın onayıyla ders kaydı tamamlanır. Ders kaydı yaptırıl-
mayan dönem, öğrenim süresine dâhildir.

(3) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler veya mazeretleri enstitü
yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik hakların-
dan yararlanamaz.

(4) Kayıt sildirmek için enstitüye yazılı başvuruda bulunan öğrencinin kaydı, enstitü
yönetim kurulu kararı ile silinir. Kaydı silinen öğrenciye, ödemiş olduğu katkı payları/öğrenim
ücretleri iade edilmez.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
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Öğrenci katkı payı
MADDE 15 – (1) Normal sürede öğrenimini tamamlayamayan öğrenciden katkı payı

alınır.
(2) Öğrenci, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci

katkı payını ilgili dönemin başında ve iki eşit taksitte öder.
(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesini tekrar eden

öğrenciler bütün derslerini geçmiş olmak koşuluyla dönem projesi için kayıt yaptırdığı dönem-
de yalnızca katkı payı bedelini öder.

Ders ekleme-ders silme
MADDE 16 – (1) Danışman öğretim üyeleri, öğrencilerin talepleri doğrultusunda, her

dönemin başlangıcında ve akademik takvimde belirtilen günlerde o dönemin eğitim program-
larında mevcut olan derslerden öğrencilerin ders seçimlerine ekleme yapabilir veya silebilir.
Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri bulunduğu döneme ait gerekli 30 AKTS’ lik dersleri
aldıktan sonra alttan kalan başarısız veya eksik derslerini tamamlamak üzere iki derse kadar
ilave ders alabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarındaki öğrenciler başarısız oldukları veya eksik tüm
derslerini üçüncü dönemde alabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Dersler
MADDE 17 – (1) Her dönem açılacak lisansüstü dersler ve bunların sorumlu öğretim

üyeleri, enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının önerisi ile belirlenerek enstitü yönetim ku-
rulu tarafından onaylanır.

(2) Enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca açılması ilk defa teklif edilecek dersler; ilgili
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile uy-
gulamaya konulur.

(3) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile li-
sansüstü derslerden bazıları İngilizce olarak verilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları dışındaki öğrencilerin, bilimsel araştırma teknikleri
ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi lisansüstü eğitim sırasında alması
zorunludur.

(5) Lisansüstü programlarda tezsiz programlar hariç uzmanlık alanı ve danışmanlık
dersleri ders aşamasındaki öğrenciler için seçmeli, tez aşamasındaki öğrenciler için zorunlu
olarak açılır.

Devam zorunluluğu
MADDE 18 – (1) Uzaktan öğretim programları hariç lisansüstü derslere en az %70 de-

vam zorunluluğu vardır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, o ders veya derslerin dönem
sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye DZ notu verilir. Öğrencinin devamı, ders sorum-
lusu öğretim üyesi tarafından izlenir. Uzaktan öğretim programlarında ise devam gerektiren
faaliyetler öğretimin sürdürüldüğü ilgili birim kurulları tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Sınavlar ara sınav, mazeret sınavı, genel ve bütünleme sınavlarından

oluşur. Ara sınav dönem içerisinde, genel sınav dönem sonunda yapılan sınavdır.
(2) Sınavlar; programda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Ancak sınavlar yazılı, sözlü,

uygulamalı olabileceği gibi ödev ve proje değerlendirmesi şeklinde de olabilir. 
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(3) Mazeret sınavı, yalnız ara sınavlar için yapılır. En geç ara sınavların bitimini takip
eden hafta içerisinde müracaat edip ilgili enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğ-
renci, mazeret sınavına girebilir.

(4) Bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen ya da girip de başarılı
olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir.
Bütünleme sınavında alınan not, genel sınav notu yerine geçer.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 20 – (1) Başarı notu, sadece genel sınav değerlendirilmesine göre değil, öğ-

rencinin dönem içi çalışmaları ve ara sınavların birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Dönem
çalışmaları ile ara sınav notunun başarı notuna katkı oranı %40, genel sınav notunun katkı
oranı %60’tır.

(2) Bir dersten başarılı sayılmak için, hem genel sınav notunun, hem de başarı notunun
100 puan üzerinden yüksek lisans düzeyinde en az 65, doktora düzeyinde en az 75 olması ge-
rekir.

(3) Bilimsel hazırlık dersleri, seminer dersi, dönem projesi, uzmanlık alanı ve danış-
manlık dersleri YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak değerlendirilir.

Başarı notları
MADDE 21 – (1) Başarı notu değerlendirme sonucuna göre öğrenciye aşağıdaki harf

notlarından birisi verilir:
DEĞERLENDİRME YÜKSEK LİSANS DOKTORA
Puan Not Katsayı Derece Katsayı Derece
90-100 AA 4,00 Pekiyi 4,00 Pekiyi
85-89 BA 3,50 İyi-Pekiyi 3,50 İyi-Pekiyi
80-84 BB 3,00 İyi 3,00 İyi
75-79 CB 2,50 Orta-İyi 2,50 Orta-İyi
65-74 CC 2,00 Orta - -
0-64 FF 0,00 Başarısız - -
- YT - Geçer - Geçer
Başarısız sayılan diğer notlar
MADDE 22 – (1) Başarısız öğrenciye durumuna göre; 
a) DZ: Devamsız,
b) GR: Girmedi,
c) YZ: Yetersiz,
harf notlarından biri verilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 23 – (1) İlan edilen sınav sonucuna itiraz, ilan tarihinden itibaren üç iş günü

içinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalına yazılı olarak yapılır. Öğretim üyesi, itirazı iki iş
günü içerisinde maddi hata bakımından değerlendirir. Maddi hata belirlenmesi durumunda, öğ-
rencinin aldığı not enstitü yönetim kurulu kararıyla düzeltilir. İtirazın neticesi öğrenciye bildi-
rilir.

Başarısız olunan dersler
MADDE 24 – (1) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, başarısız olduğu zorunlu ders-

leri tekrar alırlar. Zorunlu dersler dışındaki dersler için danışmanının onayı ile öğrenci, başarısız
olduğu bir dersin yerine başka bir ders alabilir.
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Akademik ortalama
MADDE 25 – (1) Bir dersin AKTS’si ile başarı notu katsayısının çarpımı, o dersin ağır-

lıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin enstitüye kaydından itibaren geçer not aldığı
ve program için geçerli sayılan bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin
kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi, virgülden sonra
iki basamak yürütülür. Öğrencinin YT notu aldığı dersler, akademik ortalamaya dâhil edilmez.

Genel not ortalaması
MADDE 26 – (1) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edili-

şinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate
alınarak hesaplanır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin tüm derslerini tamamlayabil-
mesi için genel not ortalamalarının 100 tam not üzerinden 75 (4,00 üzerinden 2,50), doktora
öğrencilerinin aldıkları tüm derslerinin genel not ortalaması 100 tam not üzerinden 80 (4,00
üzerinden 3,00) olması gerekir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları 

Genel esaslar
MADDE 27 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülür. Bu programlara öğrenci alınmasının koşulları ve kontenjanların belirlenmesi, enstitü
anabilim/anasanat dalı kurulunun  teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında üstün başarı gösteren, genel not ortalaması en az
4,00 üzerinden 3,50 olan ve tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar, kayıtlı ol-
duğu anabilim dalının tezli yüksek lisans programı varsa 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a)
bendinde belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun olum-
lu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu du-
rumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler anabilim dalı kurul kararı ve enstitü yö-
netim kurulu onayından sonra tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken tezsiz yüksek lisans programına
geçmek isteyen adaylar, kayıtlı olduğu anabilim dalının tezsiz yüksek lisans programı varsa
anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına başvurmaları halinde anabilim/anasanat dalı kurulunun
olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

Tezli yüksek lisans programı, amacı ve kapsamı
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar. Tezli yüksek lisans programı 21 kredi ve 120 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez aşamasında alınan uzmanlık alanı
derslerinden oluşur. Ders aşamasındaki öğrenciler için seçmeli olarak açılabilecek uzmanlık
alanı ve danışmanlık dersleri, tez aşamasındaki öğrenciler için zorunlu ders olarak açılır. 

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Ayrıca lisansüstü dersler, danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının
önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
lisansüstü derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerden
en fazla iki ders öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders sayısına dâhil edilebilir.

(4) Daha önce kayıtlı öğrenci olarak yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerinden da-
nışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulu ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile devam
etmekte olduğu programa uygun görülen dersler transfer edilebilir.
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Tezli yüksek lisans programının süresi
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için ders kaydı yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl, azami süre ise
altı yarıyıldır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 26 ncı maddede yer alan genel not ortala-
masını sağlayamayan; azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunma
sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrenci seminer dersini en erken ikinci yarıyılda alabilir. Seminer dersini alan öğ-
renci ilgili dönem sonunda bir sunum yapar. Bu sunum tez konusu ile ilgili de olabilir. Seminer
dersinin not değerlendirmesi tez danışmanı tarafından yapılır ve sonuç anabilim dalı başkanlığı
tarafından enstitüye iletilir. Seminer dersini almayan veya başarısız olan öğrenci, tez dönemine
geçemez.

Tezli yüksek lisans programında danışman atanması ve tez çalışması
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı

her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın ba-
şında; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın so-
nuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile ke-
sinleşir. 

(2) Üniversitenin kadrosunda belirlenen niteliklere sahip bir öğretim üyesi bulunmaması
halinde; ilgili alandan ve öğretim üyesi olması koşuluyla enstitü yönetim kurulu tarafından
başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışma-
sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci  tez danış-
manı, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden ola-
bilir. İkinci tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(3) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek
ve yönlendirmekle yükümlüdür.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve danışmanın anabilim dalı/anasanat dalı baş-
kanlığına yazılı başvurusu üzerine anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yö-
netim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(5) Tez konusu değişikliği öğrencinin ve danışmanın talebi ve ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 31 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini tez danışmanına teslim

eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile
ilgili form, enstitünün talep ettiği sayıda tez nüshasını, tezin elektronik halini ve onaylı intihal
raporunu anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Enstitü söz
konusu teze ilişkin intihal raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki
verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az
biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç
kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Savunma sınavından önce
enstitü yönetim kurulu kararıyla tezin jüri üyelerine dağıtımı danışman gözetiminde öğrenci
tarafından yapılır ve tezin jüri üyelerine dağıtıldığına dair ilgili form doldurularak enstitü mü-
dürlüğüne teslim edilir.
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(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine enstitü müdürlüğünce ilan edilen yer, tarih
ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüriye katılamayacak üyeler, katıla-
mama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir hafta
içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.

(4) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye
çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek ens-
titüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenerek öğrenci bir ay
içerisinde yeniden sınava alınır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda enstitü yönetim
kurulu kararına göre işlem yapılır.

(5) Tez savunma sınavına girmeyen öğrenci ile ilgili durum sınav jürisinin tutanağı ile
enstitüye bildirilir. Danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile mazereti kabul edilen öğrenciler üç ay içerisinde aynı jüri ile tez sa-
vunma sınavına yeniden alınır. Mazeretsiz olarak azami süresi içinde tez savunma sınavına
girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile tez savunma sınavına sergi, gösteri, performans ve benzeri oturum da eklenebilir. Sı-
nav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin
katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez
savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız buluna-
rak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma so-
nunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezden başarısız olan öğrencilerin talebi üzerine ilgili anabilim/anasanat dalında
tezsiz yüksek lisans programı bulunması halinde anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezsiz yüksek lisans programına kaydı yapılır. Öğrenciye,
tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine
getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 32 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli

diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş halde enstitü müdürlü-
ğünce belirlenen sayıda kopyasını, elektronik kopyasını ve enstitü tarafından istenen belge ve
dokümanları tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden
ve tezi şekil yönünden uygun bulunan tezli yüksek lisans öğrencisi enstitü yönetim kurulu
kararı ile mezun edildikten sonra tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Enstitü yö-
netim kurulu, talep halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. Mezuniyet tarihi
tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde lisansüstü tezinin bir kop-
yası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. 
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(4) Tezli yüksek lisans diploması; enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üni-
versitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

(5) Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara istekleri üzerine geçici mezuniyet bel-
gesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesine ait esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programı, amacı ve kapsamı
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin mesleki konu-

larda bilgilerini zenginleştirme ve bunları uygulamaya aktarma becerilerini geliştirmektir. Tez-
siz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az
on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. 

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrenci, en erken ikinci dönem başında dönem projesi dersini alabilir. Dönem pro-
jesi dersi kredisiz olup başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem
projesinin alındığı dönem sonunda yazılı proje ve/veya raporu danışmanına teslim eder. Yazılı
proje ve/veya rapor danışmanın uygun görüşü ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının yazısı
ile enstitüye gönderilir.

(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı, bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek li-
sans programına ilişkin hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Tezsiz yüksek lisans programının süresi
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora
derecesine sahip bir öğretim elemanını birinci yarıyılın başında ve/veya dönem projesini yü-
rütecek olan proje danışmanını konusuyla birlikte dönem projesi dersine kayıt yaptırdığı dö-
nemde bildirir.

Tezsiz yüksek lisans öğreniminin sonuçlanması ve diploması
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır.

Yeterlik sınavı,  anabilim dalı başkanlığı tarafından proje danışmanı dâhil üç öğretim üyesinden
oluşturulacak jüri tarafından sözlü olarak yapılır. Sınav sonucu, enstitüye yeterlik sınavını izleyen
üç iş günü içinde tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavına giremeyip proje danışmanı, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrenci
ise en geç on beş gün içerisinde sınav tarihi belirlenerek bir ay içerisinde tekrar sınava alınır. 

(2) Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olan ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da
sağlayan öğrenci dönem projesinin ciltlenmiş halde enstitü müdürlüğünce belirlenen sayıda
kopyasını, elektronik halini ve enstitü tarafından istenen belge ve dokümanları yeterlik sınavına
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve dönem projesi şekil yönünden
uygun bulunan tezsiz yüksek lisans öğrencisi enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edildikten
sonra tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğ-
rencinin ve/veya azami süresi içinde yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.
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(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında yeterlik sınavı uygulanmaz.
Dönem projesinin danışman öğretim üyesi tarafından uygun görüldüğüne dair tutanağın ve
enstitü tarafından istenilen sayıda dönem projesi nüshasının ve/veya elektronik halinin, dönem
sonunda enstitüye bildirilmesi ve mezuniyet için gerekli olan diğer koşulları da sağlaması kay-
dıyla öğrencinin mezuniyet işlemleri başlatılır. Azami süresi içerisinde dönem projesi danışmanı
tarafından başarısız olarak değerlendirilen ve/veya dönem projesi enstitüye teslim edilmeyen
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında derslerini ve dönem projesini
başarıyla tamamlayarak mezuniyet için gerekli koşulları yerine getiren öğrenciye uzaktan öğ-
retim tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-
sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Tezsiz yüksek lisans prog-
ramlarında mezuniyet tarihi, enstitü yönetim kurulu tarafından mezuniyet kararının alındığı ta-
rihtir.

(6) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk dam-
gası ile mühürlenir. Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara istekleri üzerine geçici me-
zuniyet belgesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesine ait esaslar Senato tarafından
belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının amacı ve kapsamı
MADDE 37 – (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. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam 21 krediden ve 240 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer,
danışmanlık, ders ve tez aşamasında ayrı ayrı alınan uzmanlık alanı dersleri, yeterlik ve tez
önerisi sınavından oluşur. Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için
toplam 42 kredi ve 300 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, bir seminer,
danışmanlık, ders ve tez aşamasında ayrı ayrı alınan uzmanlık alanı dersleri, yeterlik, tez önerisi
ve tez izleme sınavlarından oluşur. Ders aşamasındaki öğrenciler için seçmeli olarak açılabi-
lecek uzmanlık alanı ve danışmanlık dersleri tez aşamasındaki öğrenciler için zorunlu ders ola-
rak açılır. 

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

(4) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
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Doktora programının süresi

MADDE 38 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için sekiz yarıyıl, azami süre ise on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler

için on yarıyıl, azami süre ise on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 26 ncı maddede

yer alan genel not ortalamasını sağlayamayan ve azami süreler içerisinde tez çalışmasında ba-

şarısız olan veya tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

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

mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine

getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora programında tez danışmanı atanması

MADDE 39 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını

ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez

danışmanı birinci dönemin başında atanır.

(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmekle, bu

derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönet-

mek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık

işlemleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. 

(3) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen

niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde ilgili alandan ve öğretim üyesi olması ko-

şuluyla enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi

danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları

hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış

en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla

tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu için-

den veya dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve danışmanın anabilim/anasanat dalı başkanlığına

yazılı başvurusu üzerine anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ya da anabilim/anasanat

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde

yeni danışmanın onayı da aranır.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla il-

gili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır. Doktora ye-

terlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Öğrenci, derslerini başarı ile tamamladığı dönemden itibaren yeterlik sınavına gi-

rebilmek için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına müracaat eder. Yüksek lisans derecesi

ile kabul edilmiş öğrenci en geç beşinci dönemin, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise

en geç yedinci dönemin sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır ve belirtilen sürede

mazeretsiz olarak yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                 9 Kasım 2017 – Sayı : 30235



(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim
üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Doktora yeterlik komitesinde
herhangi bir nedenle meydana gelen eksilmeler veya değişiklik talebi üzerine yeni üye teklifleri
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne önerilerek enstitü yönetim
kurulu kararıyla komite yenilenir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin
doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100
tam not üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan
öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sı-
navda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(5) Yeterlik sınavına girmeyen veya girip de sınavda başarısız olan öğrenci, bir sonraki
dönemde tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavına giremeyip danışman ve anabilim/anasanat dalı
başkanlığının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrenci ise
bir ay içerisinde tekrar sınava alınır ve bu süre içerisinde de mazeretli ya da mazeretsiz olarak
bu sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır. İkinci kez yeterlik sınavında başarısız olan öğ-
rencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

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

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve uzmanlık alanı, danışmanlık ve seminer hariç
en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, dönem başlamadan en az on gün içinde
başvurmak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile aynı anabilim dalında varsa tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/ana-

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

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

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili bir yazılı raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
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(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-

dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-

bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca

işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Doktora yeterlik sınavından sonra altı ay içerisinde tez önerisi sınavına girmeyen

öğrenci başarısız sayılır ve üç ay içinde tekrar tez önerisi sınavına alınır. Bu sınavda da başarısız

olan ya da girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez önerisi sınavına giremeyip da-

nışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulunca

mazereti kabul edilen öğrenci ise bir ay içerisinde tekrar sınava alınır ve bu süre içerisinde de

mazeretli ya da mazeretsiz olarak bu sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır. İkinci kez tez

önerisi sınavında başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

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

sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam

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

içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin

enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen, ancak tez hazırlama süresi içerisinde tez konusunu değiş-

tirmek isteyen bir öğrenci, danışmanın gerekçeli raporu ve tez izleme komitesinin onayı ile en

geç üç ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan yeni

tez önerisi sınavına girer. Öğrenci, yeni tez önerisi ile ilgili raporu sözlü savunmadan en az on

beş gün önce komite üyelerine verir. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu yeni tez öneri-

sinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığınca yeni tez önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildi-

rilir. 

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 43 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi güz ve bahar

dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki toplantı arasında en az beş ay süre olması

gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.

Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma

planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belir-

lenir.

(2) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız bulunan

öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Tez izleme sınavına mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Mazereti

enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci aynı dönemde veya kaydını yaptırmak kaydıyla

müteakip dönemde yeniden sınava alınır.

(4) Tez izleme komitesi toplantılarında tezin konusuna bağlı kalınarak tezin adında tez

izleme komitesinin onayı ile değişiklik yapılabilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 44 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme

komitesi raporu sunulması gerekir. 
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(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini tez danışmanına teslim eder. Danışman,

tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile ilgili formu, ens-

titünün talep ettiği sayıda tez nüshasını, tezin elektronik halini ve onaylı intihal raporunu ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze iliş-

kin intihal raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek

bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim ku-

ruluna gönderilir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan

öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş asıl ve iki

yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü

yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üye-

sinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Tezin jüri

üyelerine dağıtımı danışmanın gözetiminde öğrenci tarafından yapılır ve tezin jüri üyelerine

dağıtıldığına dair form doldurularak enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

(4) Doktora tez savunma sınavının tarihi ve yeri anabilim/anasanat dalı başkanının öne-

risi üzerine enstitüce belirlenerek, jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Jüri üyeleri tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitü müdürlüğünce ilan edilen

yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Mazereti nedeniyle jüriye

katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği

tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitüye yazılı olarak bildirir. 

(5) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye

çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek ens-

titüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenerek öğrenci bir ay

içerisinde yeniden sınava alınır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda enstitü yönetim

kurulu kararına göre işlem yapılır. Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu iz-

leyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez

hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat

dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında dü-

zeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde ye-

niden savunur. Bu savunma sonunda da tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tez savunma sınavına girmeyen öğrenci ile ilgili durum sınav jürisinin tutanağı ile

enstitüye bildirilir. Danışman ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim

kurulu kararı ile mazereti kabul edilen öğrenciler ise üç ay içerisinde aynı jüri ile tez savunma

sınavına yeniden alınır. Mazeretsiz olarak azami süresi içinde tez savunma sınavına girmeyen

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezinde başarılı olamayan öğrencinin talebi üzerine ilgili anabilim/anasanat dalında

tezsiz yüksek lisans programı bulunması halinde anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve

enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezsiz yüksek lisans programına kaydı yapılır. Öğrenciye,

tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine

getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 
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Doktora diploması

MADDE 45 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve mezuniyet için gerekli diğer

koşulları da sağlayan öğrenci; doktora tezini enstitünün lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre

hazırlayarak, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul

yazısıyla tezin ciltlenmiş halde enstitü müdürlüğünce belirlenen sayıda elektronik kopyasını

ve istenen belge ve dokümanları enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim edemeyen

öğrencinin geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle başvurusu üzerine, enstitü yönetim kurulu

tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci ko-

şulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve

azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi şekil yönünden uygun bulunan

doktora öğrencisi enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edildikten sonra doktora diploması

almaya hak kazanır. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının

enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde lisansüstü tezinin bir kop-

yası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK

Başkanlığına gönderilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK

tarafından onaylanmış adı bulunur. 

(4) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk dam-

gası ile mühürlenir. Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara istekleri üzerine geçici me-

zuniyet belgesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesine ait esaslar Senato tarafından

belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-

değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı; tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 21 kredi

ve 240 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje,

resital, konser, temsil ve benzeri çalışmalardan oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğren-

ciler için ise en az 42 kredi ve 300 AKTS’den az olmamak koşuluyla on dört adet ders, uygu-

lamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmalardan oluşur. Ders aşa-

masındaki öğrenciler için seçmeli olarak açılabilecek uzmanlık alanı ve danışmanlık dersleri

tez aşamasındaki öğrenciler için zorunlu ders olarak açılır. 

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden;

yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul

edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
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Sanatta yeterlik programının süresi

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-

kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya

26 ncı maddede yer alan genel not ortalamasını sağlayamayan ve azami süreler içerisinde tez

çalışmasında başarısız olan veya tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ili-

şiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-

rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve uzmanlık alanı, danışmanlık ve seminer hariç

en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, dönem başlamadan en az on gün içinde

başvurmak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu

kararı ile aynı anabilim dalında varsa tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

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

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

mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine

getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 48 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,

resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğren-

cinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu

ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman

birinci yarıyılın başında atanır. 

(2) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen

niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde ilgili alandan ve öğretim üyesi olması ko-

şuluyla enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi

danışman olarak seçilebilir.

(3) Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalış-

malar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak

gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu içinden veya dışından doktora/sanatta yeterlik

derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve danışmanın anabilim/anasanat dalı başkanlı-

ğına yazılı başvurusu üzerine veya anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-

netim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 49 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini tez danışmanına teslim

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

rüşü ile ilgili formu, enstitünün talep ettiği sayıda tez nüshasını, tezin elektronik halini ve onaylı

intihal raporunu anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Enstitü

söz konusu teze ilişkin intihal raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki

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

yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi

çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni, tez yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim

üyesi olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı

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

rumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer

alabilir. Tezin jüri üyelerine dağıtımı danışmanın gözetiminde öğrenci tarafından yapılır ve

tezin jüri üyelerine dağıtıldığına dair form doldurularak enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

(4) Jüri üyeleri, tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken

on beş gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalış-

masının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, li-

sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapı-

lır.

(5) Tez savunma sınavına girmeyen öğrenci ile ilgili durum sınav jürisinin tutanağı ile

enstitüye bildirilir. Danışman ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim

kurulu kararı ile mazereti kabul edilen öğrenciler ise üç ay içerisinde aynı jüri ile tez savunma

sınavına yeniden alınır. Mazeretsiz olarak azami süresi içinde tez savunma sınavına girmeyen

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye

çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek ens-

titüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenerek öğrenci bir ay

içerisinde yeniden sınava alınır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda enstitü yönetim

kurulu kararına göre işlem yapılır.

(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler

başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-

leyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması ba-

şarısız bulunarak reddedilen öğrencinin, Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması

hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak

tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden

savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-

yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
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(8) Tezinde başarılı olamayanlara talepleri üzerine ilişiğinin kesildiği anabilim dalında
tezsiz yüksek lisans programı olması halinde anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile tezsiz yüksek lisans programına kaydı yapılır. Öğrenciye, tezsiz yüksek
lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak
kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olmak ve mezuniyet için diğer

koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı
belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı
nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde lisansüstü tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.

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

(4) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma
verilir.

(5) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk dam-
gası ile mühürlenir. Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara istekleri üzerine geçici me-
zuniyet belgesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesine ait esaslar Senato tarafından
belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uzmanlık alan dersi
MADDE 51 – (1) Enstitüde kayıtlı öğrencilere, danışman öğretim üyesinin çalıştığı bi-

limsel alandaki özel bilgi ve deneyimleri ile bu alandaki son gelişmelerin aktarılması, öğren-
cilere temel bilimsel ve akademik çalışma disiplininin verilmesi, çalışma alanı ile ilgili literatürü
izleyebilme yeteneğinin kazandırılması, bilimsel etik kurallarının öğretilmesi ve özümsetilmesi
amacıyla diğer lisansüstü dersler gibi kodlanan ve tamamı teorik olan uzmanlık alan dersi verilir.

(2) Yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi/öğrencileri için tez konusuna göre ayrı ayrı
veya ortak olarak uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersi tez döneminde açılması
zorunlu derslerden olup, ders döneminde de açılabilir.

(3) Öğrenciye birden fazla danışman atanmış olması durumunda uzmanlık alan dersi
yalnız asıl danışman tarafından verilir.

(4) Uzmanlık alan dersi, her bir öğrenci için haftalık dört saat olarak verilebilir. 
(5) Uzmanlık alan dersi, yarıyıl ve yaz tatillerinde de kesintisiz devam eder.
(6) Uzmanlık alan dersi haftalık ders yükü ve ders programında gösterilir. Uzmanlık

alan dersi sınav yüküne dâhil değildir.
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Kayıt dondurma ve öğrenime ara verme

MADDE 52 – (1) Mücbir sebeplerle öğrenimine ara vermek zorunda bulunan öğren-

cinin talebi halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile en fazla iki döneme kadar kaydı dondu-

rulabilir. Bu süre öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz ve farklı mazeretler nedeniyle dahi

uzatılamaz. 

(2) Kaydı dondurulan öğrenciler; verilen süre bitiminden önce kayıt dondurma sebebi

ortadan kalkmış ise derslerin başlamasını takip eden bir ay içerisinde enstitüye yazılı olarak

başvuru yapar ve kayıt dondurma işlemi enstitü yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, enstitü kurulu ve enstitü yönetim

kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 54 – (1) 19/10/2016 tarihli ve 29862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bar-

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

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 14 üncü maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) Lisansüstü programlarda halen kayıtlı olan öğrencilerin süreleri 2016-2017 eğitim-

öğretim yılı güz yarıyılından başlar ve bu Yönetmelikte belirtilen azami süreler sonunda eği-

timlerini tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce uzaktan öğretim tezsiz yüksek

lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin diplomalarında uzaktan öğretim ibaresi yer almaz.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI, İTHALİ,

ÜRETİMİ VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/28)’İN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2017/30)

MADDE 1 – 11/10/2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyolojik

Mücadele Etmenlerinin Ruhsatlandırılması, İthali, Üretimi ve Kullanımı Hakkında Tebliğ (Teb-

liğ No: 2008/28) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI

9 Kasım 2017 – Sayı : 30235                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83



Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                                 9 Kasım 2017 – Sayı : 30235



9 Kasım 2017 – Sayı : 30235 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2017/410 

Karar No : 2017/484 

Ġzinsiz Olarak AteĢli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma Ġmal Etme Nakletme Satma 

suçundan Mahkememizin 12/10/2017 tarih, 2017/410 esas ve 2017/484 karar sayılı Yetkisizlik 

Kararı tüm aramalara rağmen bulunamayan MUHAMMED FARĠS’e tebliğ edilememiĢtir. 

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

Gazete’de ilanen tebliğine, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 9684/1-1 

—— •• —— 

İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/450 

Karar No : 2017/54 

Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin iĢlenmesine iĢtirak etmeksizin, 

bunların konusunu oluĢturan eĢyayı, bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın almak, Transit 

rejimi çerçevesinde taĢınan serbest dolaĢımda bulunmayan eĢyayı, rejim hükümlerine aykırı 

olarak gümrük bölgesinde bırakmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası 

yazılı 30/03/2017 tarihli ilamı ile 3/5-1. cümle, 3/3 maddesi gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis, 

120 TL adli para, infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık (TCK 53/1-a,d), seçme ve 

seçilme ehliyetinden yoksun bırakılma (TCK 53/1-b), velayet Hak. vesayet veya kayyımlık Hizm. 

men (altsoy) (TCK 53/1-c), velayet Hak. vesayet veya kayyımlık Hizm. men (üstsoy-diğer) (TCK 

53/1-c) cezası ile cezalandırılan Kasem ve Fatime oğlu, 1990 Talsagib doğumlu ABDULSALAM 

ALSAGEL tüm aramalara rağmen gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiĢtir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN 

TEBLĠĞĠNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, sanığın 

ve katılan kurum vekilinin yokluğunda, yokluğunda karar verilen taraflar yönünden kararın tebliğ 

tarihinden itibaren, yüzüne karĢı karar verilenler yönünden kararın tefhim tarihinden 7 gün içinde 

Ġstinaf’a gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine 

yapılacak sözlü baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye 

Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile baĢvurmak suretiyle temyiz yasa yolu açık olmak üzere 

(karar bu usul ve yöntem ile temyiz edilmemesi halinde kesinleĢtirilerek infaza verilecektir), karar 

verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 8557 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ARSA VASIFLI GAYRĠMENKUL SATILACAKTIR 

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Güvenevler Mahallesi, 110 pafta, 1840 ada,    

1 parsel nolu 14.611,75-m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince, kapalı teklif usulü ile 22.11.2017 tarihinde 

Karaman ĠĢ Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:00’da 

Encümen huzurunda ¨ 23.378.800,00- (yirmiüçmilyonüçyüzyetmiĢsekizbinsekizyüzlira) 

muhammen bedel ve ¨ 701.364,00- (yediyüzbirbinüçyüzaltmıĢdörtlira) geçici ihale teminatı ile 

satılacaktır. 

2 - Ġhale ile ilgili Ģartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman ĠĢ Merkezinde 

bulunan Belediye Hizmet Binası Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde görülebilir. 

Güvenevler Mahallesi, 110 pafta, 1840 ada, 1 parsel nolu 14.611,75 -m2 alana sahip arsa 

vasıflı gayrimenkulümüzün ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu 

kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 22.11.2017 tarihi saat 14:00’e kadar Emlak ve Ġstimlak 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Kapalı teklif usulü ile satıĢa çıkan arsa vasıflı gayrimenkul K.D.V.’den istisnadır. Ġhale ile 

ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peĢin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır. 

3 - SatıĢ Ġhalesine katılacak olanlar için; 

ĠSTEKLĠLERDEN ĠSTENECEK BELGELER (GERÇEK KĠġĠ) 

1) Dilekçe, (SatıĢa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 

2) Kanuni Ġkametgâh Belgesi, (Ġl Nüfus Müdürlüğünden) 

3) Ġmza Sirküleri, (Noterden tasdikli) 

4) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya Ġl Nüfus Müdürlüğünden) 

5) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iĢtirak edenin 

Noterden onaylı imza sirküsü 

6) Geçici Ġhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.) 

7) Doküman (ġartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-) 

ĠSTEKLĠLERDEN ĠSTENECEK BELGELER (TÜZEL KĠġĠ) 

1) Dilekçe, (SatıĢa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 

2) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 

3) Ticaret Sicil Belgesi 

4) ġirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü 

5) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iĢtirak edenin 

Noterden onaylı imza sirküsü 

6) Geçici Ġhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.) 

7) Doküman (ġartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-) 

- Ġdare Ġhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon baĢkanlığına 

ulaĢması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında 

T.R.T saat ayarı esastır. 

Ġlan olunur. 9309/1-1 
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MEKANĠK BARĠYERLERĠN ELEKTRĠKLĠ BARĠYERLĠ HALE DÖNÜġTÜRÜLMESĠ ĠÇĠN 

GEREKLĠ EKĠPMAN SATIN ALINMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/550779 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak-
Konak/ĠZMĠR. 

b) Telefon ve Faks Numarası : 02324643131/4108 - 02324647798 

c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) Ġnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : Mekanik Bariyerlerin Elektrikli Bariyerli Hale 
DönüĢtürülmesi Ġçin Gerekli Ekipman Satın Alınması ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 21.11.2017 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 
5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV dahil) 200,00 TL 

bedelle temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 
tabi değildir. 9582/1-1 

—— • —— 
DE 22000, DE 24000 VE DE 33000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLERE AĠT 143 ADET YARDIMCI 

GÜÇ ÜNĠTELERĠNĠN YEDEK MALZEME DAHĠL PARÇALI BAKIM-ONARIMI ĠÇĠN 

HĠZMET ĠġĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/559050 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71509 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın  
     adı ve miktarı : 143 Adet Yardımcı Güç Ünitelerinin (APU) Yedek 

Malzeme Dahil Parçalı Bakım-Onarımı iĢi. 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 

oda) / Altındağ Ġlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom 

Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKĠYE 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına 

12/12/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

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

tabi değildir. 9549/1-1 
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10 KISIM 44 KALEM MUTFAK MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığı (Ankara) ihtiyacı ―10 kısım 44 

kalem mutfak malzemesi‖, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile teknik Ģartnamesine uygun Ģekilde, 

ihale ek Ģartları listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca sair ihale evrakları Ofisimizin 

www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı alınabilmekte olup, 

BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ―Ġhale Ek ġartları‖ nın eki tabloda belirtilen Ģartname bedelini Ofis veznesine veya 

Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca 

ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır. 

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

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16.11.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, 

yukarıdaki tabloda yer alan her bir kalem malzemenin tamamına olmak üzere kısmi teklifte de 

bulunabilirler. Ayrıca, teklif edilen ürünlerin markası ve modeli teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruĢ hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif 

edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aĢan küsurat, Ofisçe 

virgülden sonra iki basamak kalacak Ģekilde aĢağı yuvarlanacaktır. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9717/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK MUHTELĠF ÇELĠK HALAT (1 KALEM) ALIMI  

4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/562166 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 259 47 94   Fax: 0 372 251 19 00-253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i :                   Malzemenin Cinsi      Miktarı  

a) Niteliği, türü ve miktarı  Çelik Halat (1 kalem) 3.240 metre 

  Sağ Düz Seale Galvenizli 6x19=6(1+9+9)+1 

  LÖ (TS EN 12385-4+A1) 

b) Teslim yeri : Karadon TaĢkömürü ĠĢletme Müessese Müdürlüğü 

ambarlarıdır. 

c) Teslim süresi : Firmalar sipariĢi takiben malzemeleri 15 takvim günü 

içerisinde teslim edeceklerdir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 22.11.2017 ÇarĢamba - saat 15:00 

c) Dosya no : 1714049 

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) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Ġhale Ġdari Ģartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

g) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi  
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h) Ġsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin 

listesi, 

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. Korozyona karĢı korunacak halatlar (TS EN 10244-2 18.06.2016 göre) standart 

çinko ile kaplanacaktır. 

4.2.2. Halat yapımında kullanılan tellerde pas, çentik vb. kusur bulunmayacak ve tellerin 

kaplama kalitesi homojen ve kusursuz olacaktır. 

4.2.3. Belirtilmeyen çap toleransları ilgili standartlarda belirtildiği gibi, boy toleransları 

ise (±1%) olacaktır. 

4.2.4. Halatlar dıĢ tesirlere karĢı (hava, su, rutubet vb.) korunmuĢ olarak tamburlara sarılı 

bir Ģekilde sevk edilecektir. Göbek saplamalarına takviye olarak tambur yanaklarına min. 10 mm 

kalınlığında saç konacak ve tamburlar kırılıp dağılmaması için yeterli sağlamlıkta imal 

edilecektir. Halatların her iki ucu emniyetli bir Ģekilde tambura sıkıca tespit edilecektir. 

4.2.5. Halatlar A3 tipi yağlama metodu ile yağlanmıĢ olacaktır. 

4.2.6. Firma halatların sertifikalarından (TS EN 12385’e göre) 4 adet verecektir. 

4.2.7. Firma halatlarına, iĢletmeye alındığı tarihten itibaren 18 ay garanti verecektir. 

4.2.8. Firmalar teklif ettikleri ürün ile ilgili olarak tanıtıcı katalog bilgilerini vereceklerdir. 

4.2.9. Firmalar teklifleri ile birlikte üreticiye ait TS EN 12385 standartlara uygunluk 

belgelerini ve TURKAK onaylı TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgelerini 

vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. En düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eĢit olması durumunda Ġstekli 

tarafından sunulan iĢ deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) 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 Cd.) 19. Sokak No: 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 30,00 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 30,00 TL. Ġhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale dokümanı 

bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler en geç 22.11.2017-ÇarĢamba - 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 verilemeyecektir. Her bir iĢ kaleminin miktarı 

için de kısmı teklif verilemeyecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır.  

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

Ġlan olunur. 9703/1-1 

—— • —— 

DOĞALGAZ ENERJĠSĠ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/564950 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

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

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

      türü ve miktarı : 5.000.000 ± 1.000.000 Sm³/yıl Doğalgaz Enerjisi, teknik 

Ģartnameye göre satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 23/11/2017 - Saat 11:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

23/11/2017 günü saat 11:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

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

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 9673/1-1 
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR 

Çanakkale İl Özel İdaresinden: 

1 - Mülkiyeti Çanakkale Ġl Özel Ġdaresine ait aĢağıda ihale tarihi ve saati, muhammen 

bedeli, geçici teminatı, tapu kaydı belirtilen taĢınmazlar Ġl Encümeninin 26.10.2017 tarih ve 543 

sayılı kararı gereğince Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No: 215 adresinde bulunan Ġl Özel 

Ġdaresi Hizmet Binasında Ġl Encümeni salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık 

artırma usulüyle satılacaktır. 
 

Ġhale Tarihi 

Ġhale 

Saati Tapu Kaydı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminatı 

07.12.2017 13:30 

Merkez Ġlçe, CevatpaĢa Mahallesi 

36 ada, 7 parsel de bulunan 

419,65 m2 taĢınmaz üzerindeki 9 

daireli lojman 

2.800.000- TL 84.000- TL 

07.12..2017 13:30 

Merkez Ġlçe, CevatpaĢa Mahallesi 

488 ada, 68 parsel de bulunan 

336,95 m2 taĢınmaz üzerindeki 9 

daireli lojman 

2.200.000- TL 66.000- TL 

07.12.2017 13:30 

Merkez Ġlçe, CevatpaĢa Mahallesi 

37 ada, 5 parsel de bulunan 

220,50 m2 taĢınmaz üzerindeki 

1/9 arsa paylı 3. kat 8 nolu bağız 

bölümdeki lojman 

   200.000- TL   6.000- TL 

 

2 - Ġhaleye ait Ģartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, 

Atatürk Caddesi No: 215 de bulunan Ġl Özel Ġdaresi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünden ücretsiz 

olarak temin edilebilir. 

3 - Ġsteklilerde aranan Ģartlar ve belgeler; 

a- T.C. vatandaĢı olmak 

b- Gerçek kiĢilerde;  

- Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname, 

- Son üç (3) ay içinde alınmıĢ ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği 

c- TüzelkiĢilerde; 

- Tüzel kiĢiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini, 

- 2017 yılında alınmıĢ ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı 

örneğini, 

- Noter onaylı imza sirküleri  

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul 

edilebilecektir) 

d- Geçici teminat. (Ġdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya 

bankalarca süresiz ve limit içi verilmiĢ teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.) 

4 - Ġsteklilerden istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Ġlanen duyurulur. 9662/1/1-1 
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR 

Çanakkale İl Özel İdaresinden: 

1 - Mülkiyeti Çanakkale Ġl Özel Ġdaresine ait aĢağıda ihale tarihi ve saati, muhammen 

beldi, geçici teminatı, tapu kaydı belirtilen taĢınmazlar Ġl Encümeninin 26.10.2017 tarih ve 580 

sayılı kararı gereğince Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No: 215 adresinde bulunan Ġl Özel 

Ġdaresi Hizmet Binasında Ġl Encümeni salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık 

artırma usulüyle satılacaktır. 

 

Ġhale Tarihi 

Ġhale 

Saati Tapu Kaydı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminatı 

07.12.2017 13:45 

Merkez Ġlçe, Güzelyalı Köyü,177 

ada, 17 parsel 7.635,64 m2 

Merkez Ġlçe, Güzelyalı Köyü,177 

ada, 16 parsel 3.000,63 m2 

22.600.000-TL 678.000-TL 

07.12.2017 14:00 
Ayvacık Ġlçesi Behramkale Köyü 

144 ada, 26 parsel 4.501,39 m2  
15.000.000-TL 450.000-TL 

 

2 - Ġhaleye ait Ģartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, 

Atatürk Caddesi No: 215 de bulunan Ġl Özel Ġdaresi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünden 1.000-TL 

karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġsteklilerde aranan Ģartlar ve belgeler; 

a- T.C vatandaĢı olmak 

b- Gerçek kiĢilerde;  

- Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname, 

- Son üç (3) ay içinde alınmıĢ ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği 

c- Tüzel kiĢilerde; 

- Tüzel kiĢiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini, 

- 2017 yılında alınmıĢ ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı 

örneğini, 

- Noter onaylı imza sirküleri  

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul 

edilebilecektir) 

d- Geçici teminat. (Ġdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya 

bankalarca süresiz ve limit içi verilmiĢ teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.) 

e- ġartname alındı makbuzu. 

4 - Ġsteklilerden istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Ġlanen duyurulur. 9662/2/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2017 – Sayı : 30235 

 

ALIġ VERĠġ MERKEZĠ KOMPLEKSĠNĠN KAT KARġILIĞI  

YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninden: 

Elazığ Ġli, Merkez, Sürsürü Mahallesi,76 ada, 64-65-66 Parseller Üzerinde ĠnĢa Edilecek 

26.000 m² kapalı otoparklı (810 araçlık), ~23.000 m² peyzaj alanlı, 416 Adet Mesken, 19 Adet 

Dükkân ve Ġçerisinde 69 Adet Mağaza Bulunacak AlıĢ VeriĢ Merkezi Kompleksinin Kat KarĢılığı 

Yapım ĠĢi. 

1 - Ġdarenin; 

a) Adresi : Ġl Özel Ġdaresi Çaydaçıra Mah. Emsal Sokak No: 9 

ELAZIĞ 

b) Telefon ve Fax No : (0 424) 247 5327 - (0 424) 247 4796 

2 - Mülkiyeti Elazığ Ġl Özel Ġdaresine ait olup; Elazığ Ġli, Merkez, Sürsürü Mahallesi, 76 

ada, 64-65-66 Parseller Üzerinde ĠnĢa Edilecek 26.000 m² kapalı otoparklı (810 araçlık), ~23.000 m² 

peyzaj alanlı, 416 Adet Mesken, 19 Adet Dükkân ve Ġçerisinde 69 Adet Mağaza Bulunacak AlıĢ 

VeriĢ Merkezi Kompleksinin Kat KarĢılığı Yapım ĠĢi ihalesine çıkılacaktır. 

3 - TaĢınmazın muhammen bedeli : Arsa bedeli dâhil 320.000.000,00 TL. (Üç yüz yirmi 

milyon TL.)  

4 - Ġhale usulü : 2886 sayılı DĠK.’nın 35/a Maddesi gereğince 

―Kapalı Teklif Usulü‖. 

5 - Geçici teminat miktarı : 9.600.000,00 (Dokuz Milyon Altı Yüz Bin) TL. dir. 

6 - Ġhale 22/11/2017 tarihinde saat 10.00’da Ġl Özel Ġdaresi toplantı salonunda Ġl 

Encümenince yapılacaktır. 

7 - ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN 

a) Dosya bedeli olan 250,00 TL’nin yatırıldığına dair makbuzunu, 

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası ile faks numarası ve 

elektronik posta adresini gösteren imzalı belgeyi, 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 

c.1. Gerçek kiĢi olması halinde, 2017 yılı içerisinde alınmıĢ Ticaret ve/veya Sanayi Odası 

veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c.2. Tüzel kiĢi olması halinde,  mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin 2017 yılı içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin 

siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerini, 

d.1.) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

d.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. 

e) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesini, 

f) ĠĢin adına alınmıĢ geçici teminatı yatırdığına ait dekont veya banka teminat mektubunu, 

g) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde ekli örneğine uygun noter tasdikli ortak giriĢim 

beyannamesini, 

h) Toplam Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya 

teminat kredisini gösterir banka referans mektubunu (alındığı banka ya da finans kurumunun 

genel müdürlüğünce teyit yazılı) (Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde 

düzenlenmiĢ olması gerekir.), 
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ı) 2017 yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmıĢ, isteklinin vergi borcu olmadığını 

gösterir belgeyi, 

j) 2017 yılı içerisinde S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belgeyi, 

k) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanını,  

l) Teknik Personel Taahhütnamesini, 

m) Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j). Bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir 

n) Ġhalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname belgesini, 

Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya uygunluğu noterce onaylanmıĢ 

örneklerini vermek zorundadır. (Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh 

taĢıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile ―ibraz edilenin 

aynıdır‖ veya bu anlama gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.) 

8 - Ġsteklilerin; 2886 D.Ġ.K. nın 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu 

(Ģartname ekinde verilen), 22.11.2017 tarihinde saat 10:00'a kadar Ġhale Komisyonuna teslim 

etmeleri gerekmektedir. Verilen en yüksek 3 (üç) teklif üzerinden ihale komisyonunca artıma 

gidilecek olup, artırım sonucunda verilen en yüksek teklif Ġdarece uygun bedel olarak kabul 

edilecektir. 

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

10 - ġartnameye uymayan teklifler kabul edilmez. 

11 - Ġhale komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince Ġhaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

12 - Ġhaleye iliĢkin ġartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Elazığ Ġl Özel Ġdaresi Plan, 

Proje, Yatırım, ĠnĢaat ġube Müdürlüğünde görülebilir. 

Ġlan olunur. 9610/1-1 

—— • —— 
15.000 KG. 200 GR. RĠZE TURĠST ÇAYI BASKILI BOBĠN SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 200 gr. Rize Turist çayı baskılı bobin, %20 artar - azalır 

toleranslı olarak Satın Alma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale 

usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

BaĢkanlığı, RĠZE adresinden 50,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.11.2017 günü saat 14:30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

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

olmalıdır. 

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

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

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

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 9437/1-1 
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AĞ ERĠġĠM KONTROL CĠHAZI ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Ağ EriĢim Kontrol Cihazı Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/572175 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü 

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 55 - 0 312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi : --- 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : --- 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 1 Adet Ağ EriĢim Kontrol Cihazı Alımı 

(Teknik Ģartnamede özellikleri belirtilen yardımcı 

donanımlar ve 3 (üç) yıl destek dahil ) 

b) Teslim yeri/yerleri : Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi BaĢkanlığı 

Bilgi ĠĢlem Koordinatörlüğü 

c) Teslim tarihi/tarihleri : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip, iĢe baĢlama 

talimatı tebliğinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Ġhale Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 20/11/2017 - 10.30 

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 ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

esnaf ve sanatkârlar 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 ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 
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Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter ön görülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aĢağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiĢ ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

Ġdaremizce benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢlere iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu Ġhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (Makine ikmal Daire BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın 

alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 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 geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 9710/1-1 
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JENERATÖR SETĠ ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE (KAPALI ZARF) 

USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüze açık ocak sahası aydınlatmasında kullanılmak üzere (3 Kalem) 

jeneratör seti alımı iĢi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/567730 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi  : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet 

Mah. Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ 

ÇANAKKALE  

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286-416 2001 - Faks: 0 286 416 3700 

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

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

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüze açık ocak sahası 

aydınlatmasında kullanılmak üzere (3 Kalem) jeneratör 

seti alımı iĢi.  

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu  

c) Tarihi ve saati : 21/11/2017 Salı günü saat 15:00 

d) Dosya no : 551-KÇLĠ/2017-0681 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk 

Bankası Çan ġb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 

7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) 

yatırılması karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 21/11/2017 Salı günü saat 15.00’e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

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

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

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

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 9692/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüz ĠĢyeri hekimi ve diğer sağlık personeli hizmet alımı iĢi açık ihale 

(kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/567763 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi  : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet 

Mah. Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ 

ÇANAKKALE  

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 416 2001 - Faks: 0 286 416 3700 

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

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

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüz ĠĢyeri hekimi ve diğer sağlık 

personel hizmet alımı iĢi  

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu  

c) Tarihi ve saati : 23/11/2017 PerĢembe günü saat 15:00 

d) Dosya no : 2017-14/KÇLĠ-ĠġYERĠ HEKĠMĠ 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk 

Bankası Çan ġb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 

7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) 

yatırılması karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 23/11/2017 PerĢembe günü saat 15.00’e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

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

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

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

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 9693/1-1 
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KUYRUK KABLOSU VULKANĠZE CĠHAZI ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE (KAPALI ZARF) 

USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüze MARĠON ekskavatörlerde kullanılmak üzere (1 Kalem) kuyruk 

kablosu vulkanize cihazı alımı iĢi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/567700 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet 

Mah. Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ 

ÇANAKKALE  

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 416 2001 - Faks: 0 286 416 3700 

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

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüz MARĠON ekskavatörlerde 

kullanılmak üzere (1 Kalem) kuyruk kablosu vulkanize 

cihazı alımı iĢi. 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu  

c) Tarihi ve saati : 22/11/2017 ÇarĢamba günü saat 15:00 

d) Dosya no : 659-KÇLĠ/2017-0680 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk 

Bankası Çan ġb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 

7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) 

yatırılması karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 22/11/2017 ÇarĢamba günü saat 15.00’e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

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

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

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

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 9694/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 

MESLEK PERSONELĠ GĠRĠġ SINAVI 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriĢ sınavı sonuçlarına göre Kurum ana 

ve danıĢma hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere bankalar yeminli murakıp yardımcısı, 

bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve biliĢim alanları) ile Destek Hizmetleri Daire 

BaĢkanlığı bünyesindeki Ġdari ĠĢler, Mali ĠĢler, Ġnsan Kaynakları, Eğitim ve Kurul ĠĢleri ve 

Kararlar Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere ise BDDK uzman yardımcısı unvanlarında 

meslek personeli alınacaktır.  

GiriĢ sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalıdır. GiriĢ sınavının yazılı aĢaması, 

bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve biliĢim alanları) ve BDDK uzman yardımcısı 

için 16 Aralık 2017 Cumartesi günü, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için ise 16 - 17 Aralık 

2017 Cumartesi - Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra oturumları halinde Ġstanbul'da 

gerçekleĢtirilecektir.  

Yazılı sınavın yapılacağı yer ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurumun resmi 

internet sitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat 

yapılmayacaktır. 

Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 35, 

bankacılık uzman yardımcısı için 27 ve BDDK uzman yardımcısı için 7'dir. 

I. BAġVURU ġARTLARI: 

A) Genel ġartlar: 

1) Türk vatandaĢı olmak. 

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten 

iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa bile 

devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiĢ 

bulunmak veya askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ yahut ertelenmiĢ 

veya yedek sınıfa geçirilmiĢ olmak. 

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen; 

a) 2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân 

etmiĢ olmaması, uzlaĢma suretiyle yeniden yapılandırma baĢvurusunun tasdik edilmiĢ olmaması 

ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiĢ olmaması, 

b) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun 

yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiĢ olan 

bankalarda nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması, 

c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal 

kuruluĢlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç 

ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve 

katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluĢlarında, Fona intikalinden veya 

bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce 

nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması, 
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d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramıĢ olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza 

Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beĢ yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamıĢ olması veya 

mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar 

Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme iĢleri 

hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk 

Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli 

zimmet, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 

dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dıĢında kalan kaçakçılık 

suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıĢtırma, kara para aklama veya Devletin Ģahsiyetine 

karĢı iĢlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve 

organlarının saygınlığına karĢı suçlar, Devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu 

düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, milli savunmaya karĢı suçlar, Devlet sırlarına karĢı suçlar ve 

casusluk, yabancı devletlerle olan iliĢkilere karĢı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu 

suçlara iĢtirakten hükümlü bulunmaması, Ģartlarını taĢımak. 

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26ncı maddesinde yer alan ―Bu Kanunun 8 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen Ģartları taĢımayan kiĢiler, 

bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak 

çalıĢtırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum 

denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl ettiklerive bankanın 

emin bir Ģekilde çalıĢmasını tehlikeye düĢürdükleri tespit edilen ve haklarında kanunî kovuĢturma 

talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılır. Bu 

kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada 

çalıĢtırılamazlar‖ hükmü kapsamında çalıĢması yasaklananlardan olmamak. 

8) Güvenlik soruĢturması ve/veya arĢiv araĢtırmasında kamu hizmetine atanmasına engel 

bir durumu bulunmamak. 

B) Özel ġartlar: 

1) a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık 

alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, 

iktisadi ve idari bilimler, iktisat, iĢletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve 

finans, istatistik, endüstri mühendisliği, 

b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve 

yüksekokulların hukuk, 

c) Bankacılık uzman yardımcısı (biliĢim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az 

dört yıllık eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, 

elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleĢme mühendisliği, endüstri mühendisliği, 

matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar, 

ç) BDDK uzman yardımcısı için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim 

veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve iĢletme fakültelerine bağlı 

bölümler ile istatistik ve endüstri mühendisliği, 

bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmıĢ yurt 

içindeki veya yurt dıĢındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda 

lisansüstü eğitim yapmıĢ olmak. 

2) 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS); 

a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için; ―KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, 

KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48‖ puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan 

almıĢ olmak ve en yüksek puanlı 700 kiĢi içerisinde bulunmak. 
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b) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; ―KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, 

KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48‖ puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan 

almıĢ olmak ve en yüksek puanlı 200 kiĢi içerisinde bulunmak. 

c) Bankacılık uzman yardımcısı (biliĢim alanı) için; ―KPSSP1 veya KPSSP2‖ puan 

türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almıĢ olmak ve; 

- BiliĢim-1: Bilgisayar mühendisliği veya dengi bölümlerden baĢvuran en yüksek puanlı 

120 kiĢi,  

- BiliĢim-2: Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik 

mühendisliği, elektronik ve haberleĢme mühendisliği veya dengi bölümlerden baĢvuran en yüksek 

puanlı 20 kiĢi,  

- BiliĢim-3: Endüstri mühendisliği veya dengi bölümlerden baĢvuran en yüksek puanlı 40 

kiĢi, 

- BiliĢim-4: Matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar 

bölümleri veya dengi bölümlerden baĢvuran en yüksek puanlı 20 kiĢi içerisinde bulunmak. 

ç) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; ―KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6 veya 

KPSSP7‖ puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almıĢ olmak ve en yüksek puanlı 140 

kiĢi içerisinde bulunmak. 

d) BDDK uzman yardımcısı için; ―KPSSP20, KPSSP25, KPSSP30, KPSSP40 veya 

KPSSP42‖ puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almıĢ olmak ve en yüksek puanlı 140 

kiĢi içerisinde bulunmak. 

Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir. 

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaĢını doldurmamıĢ 

olmak. 

4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için sınava 30 Kasım 2017 tarihi itibarıyla 

avukatlık ruhsatına sahip olmak. (Bu Ģartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, 

sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar tarafından ve en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma 

teslim edilecektir.) 

II. SINAV BAġVURUSU: 

BaĢvurular, 13 Kasım 2017 tarihi saat 14.00'da baĢlayıp, 24 Kasım 2017 tarihi saat 

16.00’da sona erecektir.  

BaĢvuru yöntemi; 

1) Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaĢılabilecek sınav sisteminde 

yer alan "BaĢvuru Formu"nun on-line olarak doldurulması, 

2) Formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden alınacak ―Sınav BaĢvuru 

Dilekçesi‖nin çıktısının alınarak aday tarafından imzalanması (Programda kayıt zamanı 

tutulduğundan, adayların en son kayıt yaptıkları baĢvuru formunu içeren dilekçenin çıktısını 

almaları gerekmektedir), 

3) ―Sınav BaĢvuru Dilekçesi‖nin, en geç 30 Kasım 2017 tarihi saat 16.00’a kadar 

―Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Büyükdere Cad. No: 106 ġerbetçi ĠĢ Merkezi 

Esentepe ġiĢli/ĠSTANBUL’’ adresine sadece posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.  

Postayla gönderilecek ―Sınav BaĢvuru Dilekçesi‖nin taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele 

posta servisi gibi yollarla Kuruma iletilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeler nedeniyle 30 

Kasım 2017 tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen dilekçeler kesinlikle iĢleme 

alınmayacaktır. Adayların, elden baĢvuruları da kabul edilmeyecektir. 

BaĢvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan 

adayların listesi, Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. 
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III. SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: 

A) Yazılı Sınav Konuları; Yazılı sınav konularının dağılımı aĢağıda belirtilmiĢtir: 

1) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık 

alanı) için; 

a) Ġktisat: Mikro Ġktisat, Makro Ġktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası Ġktisat, 

Ġstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, ĠĢletme Ġktisadı, 

b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, ĠĢletme Finansmanı, 

Finansal Yönetim, 

c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (BaĢlangıç 

ve KiĢiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari ĠĢletme, Ticaret ġirketleri ve Kıymetli Evrak 

Hukuku), Ġcra ve Ġflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar), 

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi, 

d) Aday tarafından tercih edilecek Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden 

bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi. 

2) Bankacılık uzman yardımcısı (biliĢim alanı) için; (Bilgisayar mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleĢme 

mühendisliği veya dengi bölüm mezunlarından baĢvuran adaylar) 

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliĢtirme, 

b) BiliĢim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel 

bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı), 

c) Yönetim biliĢim sistemleri, yönetim ve organizasyon, 

ç) Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, 

bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği, iĢletim sistemleri, 

d) Aday tarafından tercih edilecek Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden 

bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi. 

3) Bankacılık uzman yardımcısı (biliĢim alanı) için; (Endüstri mühendisliği, matematik 

mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar veya dengi bölüm mezunlarından 

baĢvuran adaylar) 

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliĢtirme, 

b) BiliĢim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel 

bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı), 

c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları, 

ç) Yöneylem AraĢtırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller, 

d) Olasılık, Ġstatistik, 

e) Bankacılıkta Risk Yönetimi, 

f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, 

seriler, türev, integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları, 

g) Yönetim biliĢim sistemleri, yönetim ve organizasyon, 

ğ) Aday tarafından tercih edilecek Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden 

bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi. 

4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;  

a) Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku ve Ġdari Yargı, Ceza Hukuku, 

b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2017 – Sayı : 30235 

 

c) Ġcra ve Ġflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü 

Muhakemeleri), 

ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk. 

d) Aday tarafından tercih edilecek Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden 

bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi. 

5) BDDK uzman yardımcılığı için; 

a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), 

Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, 

b) Hukuk: Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku (Genel Hükümler-Ġdari Yargı), Borçlar 

Hukuku, Medeni Hukuk (BaĢlangıç ve KiĢiler Hukuku), Ġcra ve Ġflas Hukuku (Genel 

Hükümler),ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku  

c) ĠĢletme: Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel DavranıĢ, Yönetim ve Organizasyon, 

Stratejik Planlama ve Yönetim 

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama, 

d) Aday tarafından tercih edilecek Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden 

bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi. 

B) Sözlü Sınav konuları; Sözlü sınavda adaylar; 

a) Yazılı sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilir. 

C) Sınavın Değerlendirilmesi; 

Yazılı sınav aĢamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve 

baĢarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav 

ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak 

üzere, en yüksek puandan baĢlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadar aday 

sözlü sınava çağrılır. 

Sözlü sınav aĢamasında baĢarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması 

gerekir. 

GiriĢ sınavının yazılı ve sözlü aĢamasında baĢarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav 

puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriĢ sınavı baĢarı puanı tespit edilir.  

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 

(www.bddk.org.tr) 

Büyükdere Cad. No:106 ġerbetçi ĠĢ Merkezi Esentepe ġiĢli/ĠSTANBUL 

Tel: 0 (212) 214 50 91 - 59 00 - 50 97 - 58 79 

Not: GiriĢ sınavına iliĢkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet 

adresinden (www.bddk.org.tr) veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletiĢim adresleri üzerinden 

duyurulacaktır. 9680/1-1 
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TCDD Genel Müdürlüğünden: 

AVUKATLIK GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

BaĢvuru Tarihi : 09.11.2017-24.11.2017 

Sınav Tarihi : 20.12.2017 

TeĢebbüsümüzde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak 

Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak yürürlüğe giren Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk MüĢavirliği ve Avukatlık 

Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, münhal bulunan (8) adet Avukat pozisyonuna 

atama yapılmak üzere sınavla Avukat alınacaktır. 

GiriĢ sınavı, sözlü usulü ile 20.12.2017 tarihinde Ankara’da (Ġnsan Kaynakları Dairesi 

BaĢkanlığı) yapılacaktır. Sözlü sınav saat 09.30’da baĢlayacak olup aynı gün bitmemesi halinde 

takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 

TeĢebbüsümüzün internet sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan 

edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriĢ belgesi düzenlenmeyecektir. 

 

POZĠSYON 

SAYISI ATAMA YAPILACAK Ġġ YERĠ 

1 Genel Müdürlük 

2 
1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa (EskiĢehir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Ġzmit, 

Ġstanbul, Tekirdağ, Edirne bölgesi) 

1 
2. Bölge Müdürlüğü Ankara (Niğde, Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, 

Çankırı, Karabük, Zonguldak; EskiĢehir bölgesi) 

1 
3. Bölge Müdürlüğü Ġzmir (Ġzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, UĢak, Denizli 

bölgesi) 

2 
4. Bölge Müdürlüğü Sivas (Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, 

Tokat, Amasya, Samsun bölgesi) 

1 
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar (EskiĢehir, Kütahya, Afyonkarahisar, 

Konya, Isparta, Burdur bölgesi) 

 

I - SINAVA BAġVURU ġARTLARI 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak, 

b) 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almıĢ 

olmak, 

c) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ 

yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

ç) BaĢvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. 
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d) TeĢebbüsümüz Sağlık ve Psikoteknik Yönergesinde belirtilen sağlık Ģartlarını taĢımak. 

(Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi web sitemizin mevzuat bölümünde yer almaktadır.) 

e) Yapılacak sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar en az 5 yıl süreyle yer 

değiĢimi talebinde bulunmayacaktır. Buna iliĢkin beyan alınacaktır. 

II - BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: 

a) Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığından veya TeĢebbüsümüz internet sayfasından temin 

edilecek sınav baĢvuru formu 

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdıĢında tamamlamıĢ 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği), 

c) Üç adet vesikalık fotoğraf, 

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

d) ÖzgeçmiĢ, 

e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği. 

Yukarıda sayılan belgelerin son baĢvuru tarihinin mesai bitimine kadar Ġnsan Kaynakları 

Daire BaĢkanlığına teslim edilmesi Ģarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla adayın 

bulunduğu yerdeki kamu kurumları veya TCDD TeĢkilatı tarafından onaylanabilir. 

III - BAġVURU ġEKLĠ, YERĠ, DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SINAV KONULARI: 

Her aday, atama yapılacak iĢ yerlerinden sadece birisi için baĢvurabilir. 

BaĢvurular, bu ilanın yayımlandığı tarihten baĢlamak üzere 24/11/2017 tarihi mesai 

bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmek için Sınav BaĢvuru Formunu elektronik 

ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda 

belirtilen belgelerle birlikte, TCDD Genel Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı, 

Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Altındağ/ANKARA adresine Ģahsen veya posta 

yoluyla baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre 

içerisinde yapılmayan baĢvurular dikkate alınmaz. 

BaĢvuru için aranılan Ģartları taĢıyan adaylardan, KPSSP3 puanı en yüksek olandan 

baĢlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak her bir iĢ yeri için pozisyon sayısının 

beĢ katı kadar aday sınava çağrılır. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı 

puana sahip adaylar da giriĢ sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar TCDD internet sitesinde 

ve duyuru panosunda ilan edilir. 

1) Sınav konuları Ģunlardır: 

a) Anayasa Hukuku 

b) Medeni Hukuk 

c) Borçlar Hukuku 

ç) Ticaret Hukuku 

d) Medeni Usul Hukuku 

e) Ġcra ve Ġflas Hukuku 

f) Ġdare Hukuku 
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g) Ġdari Yargılama Hukuku 

ğ) Ceza Hukuku 

h) Ceza Usul Hukuku 

ı) ĠĢ Hukuku 

2) Sözlü sınavda adaylar: 

a) Sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı 

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav 

Komisyonu tarafından 2. fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her 

biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü 

sınavda baĢarılı sayılmak için komisyon baĢkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri 

puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. Sınav puanlarının aritmetik 

ortalamasının eĢitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

IV - SINAV SONUCU VE ĠTĠRAZ: 

Sözlü sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan 

adaydan baĢlamak üzere, atama yapılacak her bir iĢ yeri için pozisyon sayısı kadar asıl aday ile 

bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluĢturulan kazananların listesi belirlenir. 

BaĢarı sırasına göre oluĢturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 

altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde asıl listeden Avukat pozisyonlarına atanmaya hak 

kazanan adaylardan çeĢitli sebeplerle göreve baĢlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir 

sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listeden baĢarı sırasına göre atama yapılır. 

Sınav sonuçları TeĢebbüsümüzün internet sayfasında ve duyuru panosunda ilan edilir. 

Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim 

yapılır. 

Adaylar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sınav sonuçlarına yazılı 

olarak itiraz edebilirler. Ġtirazlar en geç yedi iĢ günü içinde Sınav Komisyonu tarafından 

değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. 

GiriĢ sınavını kazananlardan sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. 

Atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Bu kiĢiler hakkında 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

GiriĢ sınavı sonucunda baĢarılı olanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre 

içerisinde gerekli belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. 

Ġlan olunur. 9755/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. BaĢvuru süresi ilanın 

Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koĢulları taĢıyan Profesör ve 

Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili 

Dekanlıklara/Müdürlüklere Ģahsen baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir.  

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari 

koĢullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koĢullarını sağlayan adaylar 

baĢvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik 

BaĢarı Belgesi ile özgeçmiĢ, yayın listesi (profesör adayları baĢlıca araĢtırma eserini belirtecek) 

ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde 

vereceklerdir. 

Yardımcı Doçent kadrolarına,  2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koĢullar ile 

Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koĢullarını sağlayan adaylar, baĢvurdukları 

anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın 

listesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.  

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmıĢ olması gereklidir. 

 

BĠRĠM/ANABĠLĠM 

DALI/PROGRAM 

KADRO UNVANI/ADET 

Açıklama Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

DEVLET KONSERVATUVARI 

ÜFLEMELĠ VE VURMALI 

ÇALGILAR   
1 

Romantik Dönem Flüt eserleri 

üzerine çalıĢmaları bulunmak. 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 

ENDODONTĠ 
  

1 
 

ECZACILIK FAKÜLTESĠ 

FARMASÖTĠK BOTANĠK 1 
   

FARMASÖTĠK 

MĠKROBĠYOLOJĠ 
1 

   

EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

ESKĠÇAĞ TARĠHĠ 
  

1 

Tarih lisans mezunu olup, 

Eskiçağ Tarihi alanında 

yüksek lisans ve doktora 

yapmıĢ olmak. 

KLASĠK ARKEOLOJĠ 1 
   

MÜTERCĠM-

TERCÜMANLIK 

(ALMANCA) 
  

1 

Mütercim-Tercümanlık veya 

Çeviribilim alanlarının birinde 

doktora yapmıĢ olmak. 
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BĠRĠM/ ANABĠLĠM 

DALI/PROGRAM 

KADRO UNVANI/ADET 

Açıklama Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

EDĠRNE TEKNĠK BĠLĠMLER MYO. 

UÇAK TEKNOLOJĠSĠ 
  

1 

Astronomi veya Uzay 

Bilimleri alanında doktora 

yapmıĢ ve uçak kazaları 

üzerine çalıĢmaları bulunmak. 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

BĠLGĠSAYAR VE 

ÖĞRETĠM TEKN. EĞĠTĠMĠ   
1 

 

MATEMATĠK EĞĠTĠMĠ 
  

1 
 

MÜZĠK EĞĠTĠMĠ 
  

1 
 

OKULÖNCESĠ EĞĠTĠMĠ 1 
   

REHBERLĠK VE 

PSĠKOLOJĠK 

DANIġMANLIK 
  

1 
 

SINIF EĞĠTĠMĠ 
  

1 
Biyoloji ve Fen Eğitimi 

alanında çalıĢmaları bulunmak. 

ZĠHĠN ENGELLĠLER 

EĞĠTĠMĠ   
1 

 

FEN FAKÜLTESĠ 

KATIHAL FĠZĠĞĠ 1 
  

Elektronik devre elemanları 

fiziği alanında çalıĢmaları 

bulunmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ 

ĠLETĠġĠM SANATLARI 
  

3 
 

HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU 

ĠġLETME YÖNETĠMĠ 
  

1 
Toplumsal Hareketler konusunda 

çalıĢmaları bulunmak. 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

MALĠYE TEORĠSĠ 1 
   

MALĠYE TEORĠSĠ 
  

1 

En az 10 yıl kamu hizmeti ile 

KayıtdıĢı Ekonomi alanında 

çalıĢmaları bulunmak. 

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 

DĠN BĠLĠMLERĠ 
  

1 
Din Eğitimi alanında doktora 

yapmıĢ olmak. 

ĠPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU 

ELEKTRONĠK 

TEKNOLOJĠSĠ   
1 

Görüntü ĠĢleme ve Makine 

Öğrenmesi konusunda çalıĢmaları 

bulunmak. 
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BĠRĠM/ANABĠLĠM 

DALI/PROGRAM 

KADRO UNVANI / ADET 

Açıklama Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

KEġAN YUSUF ÇAPRAZ UYG. BĠL. YO. 

BANKACILIK VE 

SĠGORTACILIK  
1 

  

GÜMRÜK ĠġLETME 
  

1 
En az 5 yıl ders verme 

tecrübesine sahip olmak. 

ĠġLETME BĠLGĠ 

YÖNETĠMĠ   
1 

ĠĢletme Bilgi Yönetimi veya 

Muhasebe ve Finansman 

alanında doktora yapmıĢ olmak. 

MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 

BĠNA BĠLGĠSĠ 
  

1 
 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

GIDA BĠLĠMĠ VE 

TEKNOLOJĠSĠ   
1 

Gıda Mühendisliği veya 

Uygulamalı Bilimler ve 

Teknoloji alanında doktora 

yapmıĢ olmak. 

TELEKOMÜNĠKASYON 
  

1 
 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 

ERGOTERAPĠ 
  

1 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

doktorası yapmıĢ olmak. 

SAĞLIK YÖNETĠMĠ 
  

2 
 

TIP FAKÜLTESĠ 

ANESTEZĠYOLOJĠ VE 

REANĠMASYON 
2 2 

  

BĠYOFĠZĠK 
  

2 
Biyofizik alanında doktora  

yapmıĢ olmak. 

ÇOCUK CERRAHĠSĠ 
  

1 
 

GÖĞÜS HASTALIKLARI 
  

1 
 

KARDĠYOLOJĠ 
  

1 
 

NÖROLOJĠ 
  

2 

Uzun süreli Video EEG 

Monitorizasyon eğitimi almıĢ 

olmak. 

NÖROLOJĠ 
  

1 
Nöroradyoloji alanında eğitim 

almıĢ olmak. 

RADYOLOJĠ 
  

1 

Akut Ġnmede Endovasküler 

tedavi konusunda deneyimli 

olmak. 

RADYOLOJĠ 
  

2 
 

TIP EĞĠTĠMĠ 
  

1 
 

UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BĠL. YO. 

ĠġLETME BĠLGĠ 

YÖNETĠMĠ   
1 

 

MUHASEBE 
  

1 
 

 9672/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠSTĠMLAKE MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 12.10.2017   Karar No: 517 

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu ĠR/TPO/4635 hak sıra 

no’lu iĢletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Kurkan kuyuları arası enerji nakil hattı için 

gerekli olan, ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, 

anlaĢma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Eğil Asliye Hukuk Mahkemesince acele el 

koyma kararı alınan Diyarbakır ili, Eğil ilçesi, Baysu köyünde bulunan 156 ada 5 no’lu parselin 

1018,06 m²’lik kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası 

gereğince istimlakine karar verilmesi için 19.09.2017 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuĢtur.  

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu 

yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaĢma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve Eğil Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan 

aĢağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/2000 ölçekli haritada hudutları gösterilen, Diyarbakır 

ili, Eğil ilçesi, Baysu köyünde bulunan 156 ada 5 no’lu parselin 1018,06 m²’lik kısmının, 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar 

verilmiĢtir. 

Ġstimlakine karar verilen arazinin: 

Ġli : Diyarbakır 

Ġlçesi : Eğil 

Köyü : Baysu 
 

Ada No Parsel No                             Malikleri  Ġstimlaki Ġstenen Miktar (m
2
) 

156 5 Mehmet ġahfi POLAT (ġEHMUS Oğlu) 1018,06 m² 

  Kadriye ELALTUNTERĠN (HASAN Kızı)  

  Fatma POLAT (BEKTAġ Kızı)  

  Gülçine TARĠ (HASAN Kızı)  

  Meryem ġĠMġEK (ġEHMUS Kızı)  

  Ahmet POLAT (ġEHMUS Oğlu)  

  Mehmet POLAT (ġEHMUS Oğlu)  

  Hayri POLAT (HASAN Oğlu)  

  Ġbrahim POLAT (ġEHMUS Oğlu)  

  Ali POLAT (ġEHMUS Oğlu)  

  Zuhal AVCI (ABDURRAHMAN Kızı)  

  Özcan ERDAL (ABDURRAHMAN Kızı)  

  Rabia EREN (ġEHMUS Kızı)  

  Ramazan POLAT (ABDURRAHMAN Oğlu)  

  ġevket POLAT (MEHMET Oğlu)  

  Yasin POLAT (HASAN Oğlu)  

  Ali POLAT (HASAN Oğlu)  

  Dilo POLAT (ġEHMUS Oğlu)  

  Mehmet POLAT (HASAN Oğlu)  

  Muzaffer POLAT (HASAN Oğlu)  

  Hülya POLAT (ABDURRAHMAN Kızı)  

  Mehmet Resul POLAT (HASAN Oğlu)  

  Abide POLAT (Mehmet Kızı)  

  Toplam: 1018,16 m² 
  
 9679/1-1 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2017 – Sayı : 30235 

 

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/343326 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 
Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı 

Adı 
Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe SĠNOP/MERKEZ 

Adresi 
Korucuk Köyü Trafo Mahallesi 

No: 36   57000 SĠNOP 
Tel-Faks 0 368 271 57 75 

Posta Kodu 57000 E-Mail idmi57@sinop.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Muzaffer ÇETĠN/ġirket Müdürü  

Adresi 
M.Kapı Mah. Ergül Sk. No: 1 

Sinop 
 

T.C. Kimlik No. 25913481104  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
-  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Sinop Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 809  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9723/1/1-1 
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Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/343326 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 
Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı 

Adı 
Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe SĠNOP/Merkez 

Adresi 
Korucuk Köyü Trafo Mahallesi 

No: 36   57000 SĠNOP/Merkez 
Tel-Faks 0 368 271 57 75 

Posta Kodu 57000 E-Mail idmi57@sinop.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Çetin Nakliyat Yakıt Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi 
 

Adresi 
Meydankapı Mah. Ergül Sk. No: 1 

SĠNOP 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
245 000 8065  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Sinop Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 809  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9723/2/1-1 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2017 – Sayı : 30235 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9712/1-1 



9 Kasım 2017 – Sayı : 30235 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9713/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2017 – Sayı : 30235 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9714/1-1 



9 Kasım 2017 – Sayı : 30235 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9715/1-1 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2017 – Sayı : 30235 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9719/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9719/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9719/3/1-1 



9 Kasım 2017 – Sayı : 30235 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9719/4/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9719/5/1-1 



9 Kasım 2017 – Sayı : 30235 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9719/6/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9719/7/1-1 
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9716/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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 9667/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.04/70 

Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2017-363 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.09.2017-8799 ĠZMĠR 

Manisa Ġli, Gördes Ġlçesi, Yakaköy Mahallesinde yer aldığı ifade edilen 2 adet antik taĢ 

ocağı ve 1 adet su kemerine iliĢkin tescil önerisinin değerlendirilmesinin istendiği Manisa Valiliği 

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 28.12.2012 tarihli ve 5596 sayılı yazısı ve ekleri, Ġzmir 2 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.11.2016 tarihli ve 3998 

sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü haritası; 5177 sayılı kanun ile değiĢik 2863 sayılı Kanunun 7. 

Maddesi gereği iletilen kurum görüĢleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan ve Müdürlük 

evrak kaydında 28.09.2017 tarihli ve 1254 sayı ile kayıtlı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Manisa ili, Gördes Ġlçesi, Yakaköy Mahallesinde içerisinde kalan su kemerinin kararımız 

eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde iĢaretlendiği Ģekli ile 1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit 

olarak tescil edilmesine, ekli sit fiĢinin uygun olduğuna, 

Manisa ili, Gördes Ġlçesi, Yakaköy ve Boyalı Mahallesinde yer alan antik taĢ ocağının 

bulunduğu alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde iĢaretlendiği Ģekli ile       

1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli sit fiĢinin uygun olduğuna, 

Manisa ili, Gördes Ġlçesi,  Boyalı Mahallesinde yer alan antik taĢ ocağının bulunduğu 

alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde iĢaretlendiği Ģekli ile 1. (Birinci) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli sit fiĢinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  71.00.303 

Toplantı Tarihi ve No : 31.10.2017 - 222 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.10.2017 - 2875 KIRIKKALE 

Kırıkkale Ġli, Keskin Ġlçesi, Gülkonak Köyü’nün yaklaĢık 350 m. Güneyinde ve TANAP 

Boru Hattının yaklaĢık 1069. Km.’si yakınlarında bulunan Mezar odalarının III. Derece 

Arkeolojik Sit alanı olarak tescil önerisinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunda değerlendirilebilmesi için Ankara Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

12.06.2017 tarih ve 6688 sayılı yazısı ekinde yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 05.06.2017 tarih inceleme raporu, tescil önerilerinin Ankara II Numaralı 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için 2863 sayılı Kanun’un 7. 

maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik’in 6. maddesi gereğince 45 (kırk beĢ) gün içinde kurum görüĢlerinin Müdürlüğümüze 

iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 11.08.2017 tarihli ve 1370 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen Kurum 

görüĢü yazıları, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanınca hazırlanan 30.10.2017  tarihli ve 4258 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Kırıkkale Ġli, Keskin Ġlçesi, Gülkonak Köyü sınırları içerisinde Ankara II Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.06.2014 tarih ve 917 sayılı kararıyla tescil edilen 

Gülkonak III. Derece Arkeolojik Sit alanının devamında, TANAP Boru Hattı kazı çalıĢmaları 

esnasında tespit edilen alanın mevcut arkeolojik sit alanına dahil edilerek hazırlanan 1/25.000 

ölçekli ve kadastral haritalar üzerine aktarılan sit sınırlarının uygun olduğuna, bu alanda Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı Ġlke Kararı’nın 3. 

maddesindeki koĢulların ―geçiĢ dönemi yapılanma koĢulu‖ olarak belirlenmesine, Sit Alanı’nda 

yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınmasına, alanın korunması, can ve mal 

güvenliği için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili idareler tarafından alınması gerektiğine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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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

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1167 Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak

Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi
Maksadıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Yapılacak Denemeler Hakkında Yönetmelik
— Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında

Yönetmelik
— Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Ruhsatlandırılması, İthali, Üretimi ve Kullanımı

Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/28)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
(No: 2017/30)

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/11/2017 Tarihli ve 7422 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.


