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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
KIYMETLİ MADENLER BORSASI ARACI KURULUŞLARININ FAALİYET 

ESASLARI İLE KIYMETLİ MADENLER ARACI KURUMLARININ 
KURULUŞU HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli
Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurum-
larının Kuruluşu Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiştir.

“e) Bağımsız Güvence Raporu: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetim Standardı 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin
Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Diğer Güvence Denetimlerine
uygun olarak gerçekleştirilen denetim sonucunda yetkili bağımsız denetim kuruluşları tarafın-
dan düzenlenen raporu,

f) İç kontrol sistemi: Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından ya-
pılan düzenlemelerle asgari koşulları belirlenen kurumsal yapıyı,

g) İç kontrol birimi: Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından yapı-
lan düzenlemelerle esasları belirlenen ve iç kontrol sisteminin oluşturulması, işleyişi ile rapor-
lamasından sorumlu birimi,

ğ) İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi: Bakanlığın uygun görüşü alınmak sure-
tiyle Borsa tarafından yapılan düzenlemelerde yer alan asgari nitelikleri haiz, gerekli yetkiyle
donatılmış ve kıymetli madenler aracı kuruluşu tarafından istihdam edilen görevliyi,

h) Tedarik Zinciri Uyum Raporu: Uluslararası kriterlere göre Bakanlığın uygun görüşü
alınmak suretiyle Borsa tarafından belirlenen sorumlu kıymetli maden tedarik zincirine ilişkin
usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan ve ilgili raporlama dönemini kapsayan işlemlerin bu
usul ve esaslara uygunluğunu gösteren raporu,
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ı) Yetkili bağımsız denetim kuruluşları: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-
dartları Kurumu tarafından KAYİK (Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluş) olarak yetkilendiril-
miş kuruluşlar arasından Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından yapılan
düzenlemelerde yer alan şartları sağlayan ve bu şartları sağladığı Borsa tarafından liste halinde
ilan edilen bağımsız denetim kuruluşlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “500 bin” ibaresi “8 milyon” şeklinde, (c) bendinde yer alan “Hisse senetlerinin” ibaresi
“Paylarının” şeklinde, (d) bendinde yer alan “Ana” ibaresi “Esas” şeklinde, (e) bendinde yer
alan “Kurucularının” ibaresi “Türkiye’de yerleşik her bir kurucu ortak ve tüzel kişi kurucu or-
taklarda yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler ile şirket genel müdürünün,
yönetim kurulu üyelerinin, imza yetkisini haiz çalışanlarının ve iç kontrol ve tedarik zinciri
uyum görevlilerinin” şeklinde ve (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“f) Şirketin sermayesinin en az yüzde ellisine sahip kurucu ortakların en az beş yıl kıy-
metli maden üretimi veya ticareti konusunda tecrübeye sahip olması,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kıymetli madenler aracı kurumu kurucularının, yöneticilerinin ve iç kontrol ve
tedarik zinciri uyum görevlilerinin nitelikleri

MADDE 5 – (1) Kıymetli madenler aracı kurumunun Türkiye’de yerleşik her bir ku-
rucu ortak ve tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler
ile şirket genel müdürünün, yönetim kurulu üyelerinin, imza yetkisini haiz çalışanlarının ve iç
kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlilerinin;

a) Müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapı-
landırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı ve-
rilmiş olmaması,

b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya cezası
ne olursa olsun basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara
fesat karıştırma, tefecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, terörizmin fi-
nansmanı veya Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Dev-
letin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli sa-
vunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişki-
lere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunma-
ması,

c) Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde; Türk Parası Kıymetini Koruma Hak-
kında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/45 sayılı Tebliğin 4 üncü maddesine aykırı faaliyeti se-
bebiyle faaliyet izni veya şube faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilmiş yetkili müesseselerde or-
taklığı bulunmaması veya yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür veya iç
kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi görevlerinden birinde bulunmamış olması, Bakanlığa
gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunmuş olmaması ve kendisinin, yüzde on veya daha fazla pay
sahibi olduğu şirketlerin pay sahibi olduğu dönemde veya daha önce temsile yetkili olarak ça-
lıştığı iş yerlerinin temsile yetkili olduğu dönemde yetkisiz döviz alım satımı ile ilgili olarak
idari yaptırıma uğramamış olması,

ç) Kendileri ile yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan şirketlerinin 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vadesi
geçmiş borcunun bulunmaması,
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d) Gerekli mali güce ve işin gerektirdiği dürüstlük ve yeterlilik ile itibara sahip bulun-
ması,

e) Başvuru tarihi itibarıyla son bir yıl içerisinde; faaliyet izni 21 inci maddenin altıncı
fıkrası uyarınca Bakanlıkça iptal edilmiş kıymetli madenler aracı kuruluşlarında ortaklığı bu-
lunmaması veya yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür veya iç kontrol
ve tedarik zinciri uyum görevlisi görevlerinden birinde bulunmamış olması,

zorunludur.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir. 
“Kıymetli madenler aracı kurumu kuruluş izni
MADDE 6 – (1) Kıymetli madenler aracı kurumlarının kuruluşuna Bakanlıkça izin ve-

rilir. Bakanlığa yapılacak kuruluş izni başvurusuna; 
a) Şirket esas sözleşme taslağının,
b) Türkiye’de yerleşik her bir kurucu ortak ve tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on

veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişilerin;
1) Müflis olmadıklarına, konkordato ilan etmiş olmadıklarına, uzlaşma suretiyle yeni-

den yapılandırma başvurularının tasdik edilmiş olmadığına ya da haklarında iflasın ertelenmesi
kararı verilmediğine ilişkin yazılı beyanlarının,

2) Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde; faaliyet izni veya şube faaliyet izni
Bakanlıkça iptal edilmiş yetkili müesseselerde ortaklığı bulunmadığına veya yönetim kurulu
başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür veya iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi
görevlerinden birinde bulunmamış olduğuna, Bakanlığa gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunma-
dıkları ile kendisinin, yüzde on veya daha fazla pay sahibi olduğu şirketlerin pay sahibi olduğu
dönemde veya daha önce temsile yetkili olarak çalıştığı iş yerlerinin temsile yetkili olduğu dö-
nemde yetkisiz döviz alım satımı ile ilgili olarak idari yaptırıma uğramadıklarına dair yazılı
beyanlarının,

3) Adli sicil kaydına ilişkin belgelerin, başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda,
tüzel kişi kurucuların yönetim kurulu başkanı, genel müdür ve yüzde on veya daha fazla or-
taklık payı bulunan ortaklarının adli sicil kaydına ilişkin belgelerin,

4) Kendileri ile yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan şirketlerinin 6183 sayılı
Kanun kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair bağlı bulunulan vergi daire-
sinden alınacak belgenin,

5) Gerçek kişiler için bu Yönetmeliğin Ek-1’inde, tüzel kişiler için Ek-2’sinde yer alan
örneğe uygun şekilde ve noter huzurunda düzenlenip imza edilecek birer beyannamenin,

6) Başvuru tarihi itibarıyla son bir yıl içerisinde; faaliyet izni 21 inci maddenin altıncı
fıkrası uyarınca Bakanlıkça iptal edilmiş kıymetli madenler aracı kuruluşlarında ortaklığı bu-
lunmadığına veya yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür veya iç kontrol
ve tedarik zinciri uyum görevlisi görevlerinden birinde bulunmamış olduğuna veya bu şirket-
lerin imza yetkisini haiz çalışanı olmadığına dair yazılı beyanlarının,

c) Bakanlıkça gerekli görülecek diğer bilgi ve belgelerin,
eklenmesi zorunludur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına ““Faaliyet İzin Belgesi”” ibaresinden önce gelmek üzere
“Kıymetli Madenler Aracı Kurumu” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Faaliyete
geçilmesini müteakip” ibaresi “Borsa Üyelik Belgesinin verilmesini müteakip 30 gün içerisin-
de” şeklinde ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

21 Şubat 2021 – Sayı : 31402                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



“(1) Kurucular, kuruluş izni tarihinden itibaren 90 gün içerisinde kuruluş işlemlerini
tamamlayarak faaliyet izni almak üzere Bakanlığa başvuruda bulunurlar. Söz konusu süre içe-
risinde başvuru yapmayanların kuruluş izni iptal edilmiş sayılır. Bakanlık zorunlu hallerin tev-
siki kaydıyla söz konusu süreyi en fazla 90 güne kadar uzatabilir.

(2) Faaliyet izni almak üzere yapılacak başvuruya;
a) Esas sözleşmenin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası,
b) Ortaklar tarafından şirket esas sözleşmesinde taahhüt edilen asgari şirket sermaye-

sinin nakden ve defaten ödendiğini gösterir bankadan alınacak belge,
c) Bakanlıkça kurumsal yönetime ilişkin belirlenecek veya talep edilecek diğer şartların

taşındığına dair bilgi ve belgeler,
ç) İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi atandığına ve gerekli yetkilerle donatıl-

dığına dair yönetim kurulu kararı, 
d) Şirket genel müdürü, yönetim kurulu üyeleri, imza yetkisini haiz çalışanları ile iç

kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlileri için 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde
belirtilen belgeler,

e) Bakanlıkça gerekli görülecek diğer belgeler,
eklenir.”
“(5) Faaliyet izninin alınmasını müteakip 60 gün içinde Borsa Üyelik Belgesi alınmak

üzere Borsa Başkanlığına müracaat etmeyen veya Borsa Üyelik Belgesi alınmasını müteakip
90 gün içinde, her hal ve şartta faaliyet izni alınmasını müteakip 270 gün içinde Borsa üyelik
belgesi alarak faaliyete geçmeyen veya Borsa üyelik başvurusu olumsuz sonuçlanan şirketlerin
faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı “Kıymetli madenler aracı
kurumlarının esas sözleşme değişikliği, pay devirleri, iştirak edinmesi ve şube açması” olarak
değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “anasözleşmelerinin” ibaresi “esas sözleşmelerinin”
şeklinde, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kıymetli madenler aracı kurumlarının pay devirleri Bakanlığın iznine tabidir. Pay
devirlerinde payları devralacak kişiler ile payları devralacak tüzel kişilerde yüzde on veya daha
fazla ortaklık payı bulunan kişilerin kurucu ortaklarda aranılan şartları haiz olması ve bu du-
rumun 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgelerle tevsik edilmesi zo-
runludur.

(3) Esas sözleşme değişikliğinin yapılması öncesinde gerekli ön iznin alınmaması ha-
linde, kıymetli madenler aracı kurumunun faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilir.

(4) Kıymetli madenler aracı kurumlarının yurt içinde ve yurt dışında şube açma veya
iştirakte bulunmaları Bakanlık iznine tabidir.  Bakanlıktan izin almaksızın şube açan veya iş-
tirak edinen aracı kurumun faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ortakları,
yönetim kurulu üyeleri, denetçileri ve imza yetkisini haiz çalışanlarının” ibaresi “ortakları ve
tüzel kişi kurucu ortaklarında yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler ile şirket
genel müdürünün, yönetim kurulu üyelerinin, imza yetkisini haiz çalışanlarının ve iç kontrol
ve tedarik zinciri uyum görevlilerinin” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “500 bin TL olması
ve en az üç yıldan beri” ibaresi “8 milyon TL olması ve başvuru tarihi itibarıyla en az beş yıl
süreyle” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “faaliyet gösteriyor olması” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ve şirketin sermayesinin en az yüzde ellisine sahip mevcut ortakların en
az beş yıl kıymetli maden üretimi veya ticareti konusunda tecrübeye sahip olması” ibaresi
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eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmış ve altıncı fıkrasında yer alan “500 bin TL olması” ibaresi “8 milyon TL olması ve A
grubu yetkili müessese olarak faaliyet göstermesi” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yetkili müesseseler ile kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim
şirketlerin pay devirleri Bakanlığın iznine tabidir. Pay devirlerinde payları devralacak kişiler
ile payları devralacak tüzel kişilerde yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan ortakların
kurucu ortaklarda aranılan şartları haiz olması ve bu durumun 6 ncı maddenin birinci fıkrasının
(b) bendinde belirtilen belgelerle tevsik edilmesi zorunludur.” 

“(7) Başvuru tarihi itibarıyla son bir yıl içerisinde; faaliyet izni 21 inci maddenin altıncı
fıkrası uyarınca Bakanlıkça iptal edilmiş bir kıymetli madenler aracı kuruluşu, bu kuruluşun
iştiraki veya bu kuruluşun yüzde on veya daha fazlasına sahip bir tüzel kişi olmaması gerek-
mektedir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde, aynı fıkrada yer alan  “Borsa Başkanlığına” ibaresi “Borsaya” şeklinde de-
ğiştirilmiş, aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve
mevcut fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. 
“Borsada işlem yapmak üzere,  Bakanlıkça faaliyet izni verilen kıymetli madenler aracı kuru-
luşlarına, Borsa tarafından uygun görülmesi halinde, “Borsa Üyelik Belgesi” verilir. 

“(2) Bakanlıkça faaliyet izni verilen Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşlarının, Borsa
Üyelik Belgesi almak üzere Borsaya müracaatı öncesinde 5 inci madde hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından yapılan düzenlemeler
kapsamında yeterli miktarda iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi ataması ve/veya uyum
birimi kurması ile iç kontrol sistemi oluşturması şarttır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ithalat işlemleri
MADDE 12/A – (1) Kıymetli madenler aracı kuruluşları gerçekleştirecekleri her bir

işlenmemiş kıymetli maden ithalat işlemi için fiili ithal tarihinden en az 3 iş günü önce Borsaya
ithalatın ödeme şekli ve ithalat amacına ilişkin bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimde
ithalatın aracılık işlemi kapsamında gerçekleştirilmesi durumunda aracılık edilen kişilerin ad-
soyad/unvan ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası/vergi kimlik numarasının yer alması ile
işleme ilişkin aracılık sözleşmesinin bildirime eklenmesi gerekmektedir.

(2) Kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından aracılık edilen işlenmemiş kıymetli
maden ithal işlemlerinde Gümrük İdarelerine sunulan gümrük beyannamelerinde aracılık edilen
kişilere ilişkin bilgilerin belirtilmesi zorunludur.

(3) Gümrük İdarelerine sunulan gümrük beyannamelerinde yer alan bilgilerin birinci
fıkrada belirtilen bildirimle uyumlu olması ve ikinci fıkrada yer alan yükümlülüğe uygun olarak
düzenlenmesi zorunludur. Aksi takdirde, ithal edilen işlenmemiş kıymetli madenler mahrece
iade edilmek üzere Borsa tarafından kıymetli madenler aracı kuruluşuna teslim edilir ve bu du-
rum Bakanlığa bildirilir. 

(4) Kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından yapılacak ithalat “Peşin Ödeme” ve
“Mal Mukabili” ödeme şekillerine göre veya bu maddede belirtilen esaslar dahilinde “bedelsiz”
ödeme şekliyle gerçekleştirilebilir.

(5) Ödeme şekli “Peşin Ödeme” olan işlenmemiş kıymetli maden ithalatında her bir iş-
lem için fiili ithal tarihinden önce Borsaya ödeme belgelerinin kıymetli madenler aracı kuru-
luşları tarafından sunulması zorunludur.
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(6) Ödeme şekli “Mal Mukabili” olan işlenmemiş kıymetli maden ithalatında her bir
işlem için fiili ithal tarihini müteakip 60 gün içerisinde ödemenin ihracatçıya yapıldığına ilişkin
belgelerin kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından Borsaya sunulması zorunludur. Ara-
cılık edilen ithalat işlemlerinde de söz konusu belgelerin temin edilerek Borsaya sunulması
kıymetli madenler aracı kuruluşlarının sorumluluğundadır. 

(7) İşlenmemiş kıymetli madenlerin aşağıda belirtilen haller dışında kıymetli madenler
aracı kuruluşlarınca “bedelsiz” ödeme şekliyle ithalatı mümkün değildir:

a) Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali.
b) Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek üzere işlenmemiş kıy-

metli madenlerin ithali. 
c) İşlenmemiş kıymetli madenlerin, bir ihracatın karşılığı olarak ilgili ihracat bedelinden

mahsup edilmek üzere 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Pa-
rası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/48)’de
ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi içinde ka-
lınması kaydıyla ithali. 

(8) Kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından aracılık edilen ve “bedelsiz” ödeme
şekliyle ithalatı gerçekleştirilecek işlemlerde birinci fıkra uyarınca hazırlanan bildirim Borsa
tarafından uygun görülmesi durumunda onaylanır. Onaylanmış bildirimin bir örneği ithalata
ilişkin Gümrük Beyannamelerine eklenerek Gümrük İdarelerine ibraz edilir.

(9) Sermaye olarak “bedelsiz” ödeme şekliyle ithalatına aracılık edilen işlenmemiş kıy-
metli madenlere ilişkin 2/5/2018 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sermaye Hare-
ketleri Genelgesinin ilgili hükümleri uyarınca işlem tesis edilir. Bu kapsamda, söz konusu kıy-
metli madenlerin Borsaya tesliminden sermayeye ilavesine kadar Borsa saklama kasasında
bloke edilmesi zorunludur. 

(10) İhracat bedeli olarak “bedelsiz” ödeme şekliyle ithalatına aracılık edilen işlenme-
miş kıymetli madenlere ilişkin aşağıda yer alan esaslar uygulanır:

a) İşlenmemiş kıymetli madenin “bedelsiz” ödeme şekliyle ithalinin, mahsuben öde-
mesinde kullanılacak mal ihracının fiili ihraç tarihinden önce yapılması mümkün değildir.

b) İşlenmemiş kıymetli madenin “bedelsiz” ödeme şekliyle ithali ancak mahsuben öde-
mesinde kullanılacak malın fiili ihraç tarihinden itibaren 16/1/2020 tarihli Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası İhracat Genelgesinin 4 üncü maddesinde belirtilen süreler içerisinde gerçek-
leştirilebilir. 

c) Kıymetli madenler aracı kuruluşları ithalatın ihracat bedelinden mahsubu için Ban-
kalara bildirimde bulunulmasından ve sürecin takibinden sorumludur.

ç) İthalatın ödeme şeklinin gümrük beyannamesinde “bedelsiz” olarak belirtilmesi, be-
yannamenin 44 üncü hanesine ihracata ilişkin bedel olarak getirildiğinin ve ilgili ihracat be-
yannamesinin sayı ve tarihi ile ihracatçı firmanın unvanının yazılması zorunludur. 

d) İthal edilen kıymetli madenlerin Borsaya teslimi sırasında ilgili ihracata ilişkin güm-
rük beyannamesinin/gümrük beyannamesi bilgilerinin ibraz edilmesi zorunludur.

e) Borsa tarafından söz konusu ithalatın fiili ihraç tarihinden sonra gerçekleştirilip ger-
çekleştirilmediği ve yaklaşık değer olarak ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin 46 ncı ha-
nesinde kayıtlı bedelle uyumlu olup olmadığına ilişkin kontroller, kıymetli madenler aracı ku-
ruluşlarının beyanları ve ilgili aracılık sözleşmeleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Ayrıca,
gümrük beyannamesinde kayıtlı aracı Bankadan söz konusu ihracata ilişkin hesabın açık olup
olmadığı Borsaca teyit edilir. Kontroller ve teyit işlemi sonrasında uyumsuzluğun tespiti du-
rumunda mahrece iade edilmek üzere işlenmemiş kıymetli madenler Borsa tarafından kıymetli
madenler aracı kuruluşuna teslim edilir ve bu durum Bakanlığa bildirilir.
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f) Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenin bu amaçla ithali durumunda kıymetli ma-
denler aracı kuruluşu tarafından söz konusu kıymetli madenin Borsaya teslimini müteakip stan-
dart işlenmemiş kıymetli madene dönüştürülmesine yönelik rafinasyonu için gerekli süreçler
Borsa tarafından düzenlenen esaslar çerçevesinde Borsa gözetiminde yürütülür.  

g) Kıymetli madenler aracı kuruluşu tarafından ilgili ihracat işleminin Gümrük Beyan-
namesi bilgilerini, yapılan ithalatın standart işlenmemiş altın türünden karşılığını ve bunun
Borsanın Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında gerçekleşen fiili ithal tarihindeki
günlük ağırlıklı ortalama fiyat ile hesaplanan döviz cinsinden karşılığını içeren ve Borsa tara-
fından onaylanan yazılı beyanı aracılık ettiği kişilere Bankaya sunulmak üzere vermesi zorun-
ludur. Fiili ithalat gününde hesaplamaya konu fiyat oluşmaması halinde uygulanacak fiyat Bor-
sa tarafından belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine
“ödünç alıp verdikleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “işlenmiş ve” ibaresi eklenmiş, aynı
maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut fıkralar
buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“(3) Bankaların, aracılık amacıyla alıp sattıkları ve ödünç alıp verdikleri işlenmemiş
kıymetli madenlere ilişkin çıkardıkları menkul kıymetler ile alıp sattıkları sermaye piyasası
araçlarında bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmü dikkate alınmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“29/6/1956 tarihli ve 6762” ve “, 3/4/1993 tarihli ve 21541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik ile
30/6/1999 tarihli ve 23741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Yönet-
meliği hükümleri” ibareleri sırasıyla “13/1/2011 tarihli ve 6102” ve “ve Borsa düzenlemeleri
ile iç kontrol sistemi” şeklinde değiştirilmiştir.  

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ba-
kanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Borsa” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer
alan “3 ay içinde Bakanlığa gönderirler.” ibaresi “yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa
ve Borsaya göndermek zorundadır.” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “on beş” ibaresi
“30” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkralar eklenmiş ve mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Kıymetli madenler aracı kuruluşları, Bakanlık internet sitesinde belirtilen her türlü
bilgi ve belgeyi belirtilen şekil ve sürelerde Bakanlığa göndermek zorundadır.

(3) Bu Yönetmelik uyarınca başvurulardan, başvurulara ilişkin belgelerden ve bildiril-
mesi zorunlu olan durumlardan hangilerinin Bakanlığa bilgi sistemleri aracılığıyla ve ne şekilde
iletileceğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

(4) Bankalar haricindeki kıymetli madenler aracı kuruluşları, ödenmiş sermayelerinde
meydana gelen değişiklikleri, değişikliğe ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı ile deği-
şikliğin tescil edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneği veya pay defterinin ilgili
sayfalarının noter onaylı örnekleri ile birlikte değişiklik tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
Bakanlığa ve Borsaya bildirmek zorundadır.

(5) 16 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca hazırlanan raporların kıymetli
madenler aracı kuruluşlarının internet sitesinde Haziran ayı sonuna kadar yayımlanması ile ay-
rıca Bakanlığa ve Borsaya gönderilmesi zorunludur.

(6) Bankalar haricindeki kıymetli madenler aracı kuruluşları unvanları, gerçek kişi or-
takları, tüzel kişi ortaklarında yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler, yönetim
kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür veya yöneticileri, imza yetkisini haiz çalışanları ile iç
kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlileri ve serbest muhasebecileri/serbest muhasebeci mali
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müşavirleri/yeminli mali müşavirlerine ilişkin bilgiler ile iletişim bilgilerinde meydana gelen
değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Bakanlığa ve Borsaya bildirmek
zorundadır.” 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 16 – (1) Kıymetli madenler aracı kuruluşları, Bakanlığın ve Borsanın göze-

tim ve denetimine tabidir. Kıymetli madenler aracı kuruluşları, Bakanlığın, Borsanın, yetkili
denetim elemanlarının ve yetkili bağımsız denetim kuruluşlarının isteyecekleri her türlü bilgi,
belge ve bunlara ilişkin kayıtları, faaliyet için kullanılan sistemlere erişimi sağlayacak şifrele-
rini, evrak ile defterlerini vermek ve inceleme için gerekli kolaylığı sağlamak zorundadır.

(2) Kıymetli madenler aracı kuruluşları; işlemlerinin, Bakanlığın uygun görüşü alınmak
suretiyle Borsa tarafından belirlenen sorumlu kıymetli maden tedarik zincirine ilişkin usul ve
esaslara uygunluğunu belirten Tedarik Zinciri Uyum Raporunu her yıl hazırlamak zorundadır. 

(3) İkinci fıkra kapsamında hazırlanan Tedarik Zinciri Uyum Raporunun, Kamu Göze-
timi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetimi
Standartlarına göre yetkili bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ve bu denetim
sonucunda makul güvence seviyesinde güvence verilen Bağımsız Güvence Raporunun hazır-
latılması zorunludur. 

(4) Bu madde kapsamında Bakanlık ve Borsa, gerekli gördüğü hususların açıklanması
için yetkili bağımsız denetim kuruluşu ve kıymetli madenler aracı kuruluşlarına sorular yönel-
tebilir ve denetim dosyasında yer alan çalışma kâğıtları ile diğer belgeleri talep edebilir veya
yerinde denetim yapabilir.” 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Beşinci Bölüm başlığında yer alan “Aracı Kuruluş-
larının” ibaresi “Kurumsal Yönetim, Aracı Kuruluşların” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiştir. 

“İnternet sitesi
MADDE 20/A – (1) Bankalar haricindeki kıymetli madenler aracı kuruluşları, bir in-

ternet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü bu Yönetmelik ve Yönetmelik kapsamında
Bakanlıkça çıkarılacak genelge hükümlerine göre yapılması gereken ilanların yayımlanmasına
tahsis etmek zorundadır.

(2) Bankalar haricindeki kıymetli madenler aracı kuruluşlarının internet sitelerinde ya-
yımlanacak asgari içerikler Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

(3) Bankalar haricindeki kıymetli madenler aracı kuruluşlarının merkezlerinin ve varsa
şubelerinin adres ve iletişim bilgilerinin internet sitelerinde yayımlanması ve şubelerine ilişkin
listenin güncel tutulması zorunlu olup; adres ve iletişim bilgilerinin, adres veya iletişim bilgisi
değişikliğinin yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde yayımlanması
ve Borsaya bildirilmesi zorunludur.

Kurumsal yönetim ve iç sistemler
MADDE 20/B – (1) Bankalar haricindeki kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ku-

rumsal yönetimine ilişkin yapı ve süreçler ile bunlara ilişkin esaslar Bakanlık tarafından belir-
lenir.

(2) Bankalar haricindeki kıymetli madenler aracı kuruluşlarının aşağıdaki şartları taşı-
ması zorunludur:

a) Hizmetin gerektirdiği yeterli mekân ve teknik donanımın sağlanmış, iş yerinin amaca
uygun olarak tefriş edilmiş olması.

b) Bakanlıkça belirlenecek unvan ve görevdeki personelin Bakanlık internet sitesinde
ilan edilecek eğitimlere katılması ve söz konusu eğitimleri başarıyla tamamlaması.
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c) Bakanlığın talep edeceği bilgi ve ödeme kaydedici cihaz sistemlerinin kurulması.
ç) 20/A maddesinde belirtilen şartları haiz internet sitesinin kurularak usulüne uygun

şekilde ilan edilmesi.
d) Genel müdürünün en az 3 yıl ekonomi, finans, yetkili müessese ve/veya kıymetli

maden işletmeciliği konularında deneyime sahip ve lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış ol-
ması.

e) Etkin bir iç kontrol sistemi kurması.
f) Faaliyet konularına ve şubenin ihtiyacına uygun sağlıklı bir yönetimin, merkez ile

irtibatlı ve Bakanlık ile Borsanın düzenlemelerine uygun muhasebe sistemi ile kayıt ve belge
düzeninin, süratli bir iş akışı ve iletişimin kurulmuş, şube uhdesinde bulunacak varlıklara ilişkin
sigorta dâhil olmak üzere gerekli güvenlik önlemlerinin alınmış bulunması.

g) 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında
Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve dolandırıcılığın
önlenmesi için şubeler tarafından kullanılacak iç kontrol yöntemlerinin oluşturulması ve şu-
belerin merkezi bir sistem aracılığıyla gözetiminin sağlanması.

ğ) Yönetim kurulunca yeterli sayıda iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi atan-
ması ve gerekli yetkilerle donatılması ile Borsa düzenlemelerinde gerekli görülmesi durumunda
iç kontrol birimi kurulması.

h) Bakanlığın talep edeceği diğer kurumsal yönetim şartlarının sağlanması.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, aynı maddeye beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş
ve mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Kıymetli madenler aracı kurumları, yetkili müesseseler ile kıymetli maden üretimi
veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerin kurucu, ortak, tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde
on veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler, genel müdür, yönetim kurulu üyesi, imza yet-
kisini haiz çalışanları ya da iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisinin 5 inci maddede be-
lirtilen şartları kaybettiğinin tespit edilmesi durumunda söz konusu kişinin veya tüzel kişi ku-
rucu ortağın ortaklıktan çıkarılması ya da görevden azledilmesi için 60 güne kadar süre verilir.
Verilen süre içerisinde gerekli işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda verilmiş olan faaliyet
izni iptal edilir. Ancak, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan şartın kaybe-
dildiğinin tespiti halinde 30 gün içerisinde söz konusu borcun ödendiğinin tevsik edilmesi du-
rumunda ortaklıktan çıkarılma ya da görevden azledilme işlemi gerçekleştirilmez.”

“(6) 16 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında hazırlanması gereken Tedarik Zinciri
Uyum Raporunun kıymetli madenler aracı kuruluşu tarafından hazırlanmaması veya aynı mad-
denin üçüncü fıkrası kapsamında hazırlanan Bağımsız Güvence Raporunun sonuç bölümünde
olumsuz görüş verilmesi veya görüş vermekten kaçınılması ve/veya güvence denetimi yapıl-
maması durumunda ilgili şirketin faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilir.

(7) 16 ncı maddenin dördüncü fıkrası kapsamında Bakanlıkça veya Borsaca yapılan in-
celemeler sonucunda aykırılıkların tespiti halinde aykırılıkların mahiyet ve önemine göre, Ba-
ğımsız Güvence Raporu sonucuna bakılmaksızın, Bakanlıkça faaliyet izninin iptali, Borsaca
ilgili piyasalarda, pazarlarda ve platformlarda işlem yapma yetkisinin iptali dahil Bakanlık ve
Borsa tarafından gerekli yaptırımlar uygulanır.

(8) Borsa, piyasaların ve piyasa katılımcılarının yatırımlarının korunması ya da yapacağı
herhangi bir inceleme kapsamında gerekli gördüğü takdirde kıymetli madenler aracı kuruluş-
larının Borsa faaliyetlerini tedbiren 1 ay süreyle geçici olarak durdurabilir. Borsa tarafından
durdurma işlemini müteakip 1 iş günü içinde işlemin mahiyeti ve sebeplerini içerecek şekilde
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Bakanlığa bildirimde bulunulur. Söz konusu sürenin sonunda gerekli görülmesi durumunda
Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle durdurma işlemleri 1 aylık süreler halinde uzatıla-
bilir. 

(9) Bakanlığa yapılan başvurularda gerçeğe aykırı belge verildiğinin ya da beyanda bu-
lunulduğunun tespiti halinde kıymetli madenler aracı kuruluşu ve gerçeğe aykırı belge veya
beyan veren kişiler hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır. Gerçeğe aykırı
belge veya beyan veren kişilerin şirket ortağı olması durumunda ortaklıktan çıkarılması; genel
müdür, yönetim kurulu üyesi, imza yetkisini haiz çalışan veya iç kontrol ve tedarik zinciri
uyum görevlisi olması durumunda söz konusu görevden azledilmesi için 60 güne kadar süre
verilir. Belirtilen süre sonunda gerekli işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda verilmiş
olan faaliyet izni iptal edilir.

(10) Kıymetli madenler aracı kurumları, yetkili müesseseler ile kıymetli maden üretimi
veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerin ve bunların tüzel kişi ortaklarının, ortak sıfatı
taşımayan kişi ya da kişilerce fiilen sahiplenilip, sevk ve idare edildiğinin tespit edilmesi du-
rumunda, başkaca bir uyarıya gerek olmaksızın faaliyet izni iptal edilir.

(11) Kıymetli madenler aracı kurumları, yetkili müesseseler ile kıymetli maden üretimi
veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerin, özkaynaklar toplamının, 4 üncü ve 9 uncu mad-
delerde öngörülen asgari ödenmiş sermaye tutarının 1/3’ünden daha az olduğunun tespit edil-
mesi halinde kıymetli madenler aracı kuruluşunun faaliyet izni iptal edilir. Özkaynaklar topla-
mının, asgari ödenmiş sermaye tutarının 1/3’ünden daha fazla olmakla birlikte asgari ödenmiş
sermaye tutarından daha az olduğunun tespit edilmesi halinde özkaynaklardaki eksikliğin ta-
mamlanmasını teminen 90 güne kadar süre verilir ve kıymetli madenler aracı kuruluşu hakkında
1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır. Bu süre içerisinde söz konusu eksikliğin ta-
mamlanmaması durumunda kıymetli madenler aracı kuruluşunun faaliyet izni iptal edilir.

(12) Kıymetli madenler aracı kurumları, yetkili müesseseler ile kıymetli maden üretimi
veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerin faaliyet izni alınmasından sonra esas sözleşme-
sini bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak değiştirmesi durumunda faaliyet izni iptal edilir
ve 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır.

(13) Kıymetli madenler aracı kurumları, yetkili müesseseler ile kıymetli maden üretimi
veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerin, gerçek bir kıymetli maden hareketini içermeyen
işlem sonucunda sahte “Kıymetli Maden Alım Belgesi”/ “Döviz Alım Belgesi” ve “Kıymetli
Maden Satım Belgesi”/ “Döviz Satım Belgesi” düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda,
Faaliyet İzni iptal edilir.

(14) Bankalar haricindeki kıymetli madenler aracı kuruluşlarının Bakanlığın izni ol-
maksızın pay devri gerçekleştirdiklerinin tespit edilmesi durumunda söz konusu işlemin dü-
zeltilerek ortaklık yapısının izinsiz devir öncesi haline getirilmesini teminen 60 güne kadar
süre verilir ve kıymetli madenler aracı kuruluşu hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal
işlem başlatılır. Bu süre içerisinde düzeltmenin yapılmasına ilişkin gerekli işlemlerin gerçek-
leştirilmemesi durumunda kıymetli madenler aracı kuruluşunun faaliyet izni iptal edilir.  

(15) 12/A maddesine aykırı işlemlerin gerçekleştirildiğinin tespiti halinde kıymetli ma-
denler aracı kuruluşlarının aracılık faaliyetleri kapsamında ithalat işlemleri Bakanlığın uygun
görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından 1 aydan 6 aya kadar geçici olarak, aykırılığın teker-
rürü halinde ise sürekli olarak durdurulabilir.”

“(22) Bu Yönetmelik uyarınca Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara aykırı hareket
eden kıymetli madenler aracı kuruluşları hakkında, 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem
başlatılır.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Borsa
Bülteninde” ibaresi “kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda” şeklinde
ve ikinci fıkrasında yer alan “Borsa Başkanlığına” ibaresi “Borsaya” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Bakanlık bu Yönetmeliğin tatbikatını temin etmek ve tereddütlü

durumları gidermek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini
veya zorunlu halleri değerlendirmeye, tereddütlü hususları gidermeye, kıymetli madenler aracı
kuruluşlarının uygulayacakları her türlü ücret, masraf ve komisyona ilişkin azami limitleri be-
lirlemeye, kıymetli madenler aracı kuruluşlarınca gerçekleştirilecek işlenmemiş kıymetli maden
ithalatını süre, miktar, kişi ve işlem bazında kısıtlamaya ve Yönetmelikte öngörülen haller dı-
şında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.” 

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe 25 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
de eklenmiştir. 

“Usul ve müşterek hükümler
MADDE 25/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik usul ve esasların belir-

lenmesi amacıyla Bakanlıkça genelgeler yayımlanır.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük

tarihi itibarıyla faaliyette bulunan kıymetli madenler aracı kuruluşları, durumlarını 1/7/2021
tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır. 4 üncü maddenin
birinci fıkrasının (b) bendi ile 9 uncu maddenin üçüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen sermaye
yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kıymetli madenler aracı kuruluşlarına, bu
yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verilir. Belirtilen sü-
reler içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşların faaliyet izinleri başka bir uya-
rıya gerek olmaksızın iptal edilir.

(2) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla Bakanlığa yapılmış olan ancak değerlendir-
mesi tamamlanmamış bulunan ön izin, kuruluş izni ve faaliyet izni başvuruları için bu madde-
nin yürürlük tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

(3) Bu Yönetmelikte yer alan 2021 yılını kapsayan Tedarik Zinciri Uyum Raporu ve
Bağımsız Güvence Raporu için rapor dönemi 1/7/2021 – 31/12/2021 olarak kabul edilebilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-1 ve Ek-2 eklenmiştir.
MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/5/2007 26528

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/9/2008 26986

2- 26/8/2009 27331

3- 14/9/2011 28054

4- 7/3/2013 28580

5- 11/9/2018 30532
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Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HALI KİLİM VE EL SANATLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/5/2017 tarihli ve 30082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk

Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİKTE AŞI VE BİYOLOJİK ÜRÜN 

GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,  Dayanak ve Tanımlar

Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Veterinerlikte Aşı ve

Biyolojik Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Veterinerlikte Aşı ve Biyolojik

Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/5/2017 30082

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/2/2020 31027
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Tanımlar

MADDE 4  – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Atatürk Üniversitesi Veterinerlikte Aşı ve Biyolojik Ürün Geliştirme Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5  – (1) Merkezin amacı; ulusal ve uluslararası düzeyde yaygın görülen has-

talıklara karşı korunma, teşhis ve tedavide etkili ürün geliştirme çalışmalarının Merkezde ger-

çekleştirilmesini sağlamak, bu konularda ticari nitelikte ürünlerin geliştirilmesine altyapı oluş-

turmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere

aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitenin belirlediği öncelikli alanları kapsamak ko-

şulu ile yürütülecek projelerin Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda Merkezde yapılmasını

sağlamak, yapılan çalışmalara destek olmak.

b) Amaca yönelik çok disiplinli araştırma projelerinin geliştirilmesi ve uygulama ala-

nına aktarılması konusunda eşgüdüm sağlamak.

c) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel araştırma kuruluşları ile Merkezin amacına yönelik ortak

çalışma ve araştırmalar yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak.

ç) Merkezin ürün geliştirme ve elde etme amacına uygun olarak, araştırma için gerekli

altyapı imkânlarını artırmak ve Merkezin altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler yap-

mak.

d) Üniversite ile diğer ulusal ve uluslararası kamu kurum, kuruluşları ve özel sektörle

işbirliği çerçevesinde projelere destek olmak.

e) Merkezde biyogüvenlik ve biyoetik kurallarını uygulamak.

f) Döner sermaye mevzuatı doğrultusunda Merkezin faaliyet alanlarında hizmet sun-

mak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör

tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlayarak Yönetim Kurulu görüşü alındıktan sonra

Rektörün onayına sunmak.

d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

e) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektöre sunmak.

f) Gerekli görüldüğü durumlarda çalışma grupları kurmak ve bu grupların faaliyetlerini

düzenlemek ve denetlemek.

g) Gerekli gördüğü durumlarda projelere bilimsel danışman görevlendirilmesine yöne-

lik Rektöre öneride bulunmak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin birimlerinde

görevli öğretim üyeleri arasından en az bir, en çok iki öğretim üyesini müdür yardımcısı olarak

görevlendirilmek üzere Rektöre önerir ve bu kişiler Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlen-

dirilir. Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda tekrar görevlendirilebilir. 

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversitenin, Merkezin çalışma alanı

ile ilgili birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tara-

fından üç yıl süre ile görevlendirilen dört üye dâhil olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yö-

netim Kuruluna, Müdür başkanlık yapar. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kuru-

lunu olağanüstü toplantıya çağırır. Yönetim kurulu yılda en az 1 defa toplanır. Yönetim Kurulu

salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu

yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. 
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(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma düzenini tespit etmek ve denetlemek, gelen projeleri değerlendir-

mek ve uygun görülen çalışmalar için takvim oluşturmak.

b) İhtiyaç halinde çalıştırılacak personelin niteliklerini, çalışma şartlarını ve kriterlerini

belirlemek. 

c) Merkezin mali işlerini desteklemek amacıyla döner sermaye mevzuatı kapsamında

gerekli hizmetleri yürütmek.

ç) Araştırmacı ve uygulayıcı personele araştırma ve yayın konularında destek sağlamak

ve projelerin denetlenmesini sağlamak.

d) Merkezin yılsonu raporunu görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde gö-

rev yapan ve Merkezin faaliyet alanları hakkında çalışmaları ve tecrübesi bulunan en az 5, en

çok 10 üyeden oluşur. Müdür Danışma Kurulunun üyesidir. Danışma Kurulu üyeleri Rektör

tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Danışma Kuruluna Rektör, Rektörün katılmadığı toplantılarda Müdür başkanlık

eder. Rektör gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yap-

mak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ve bütçe ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

(2) Merkezin zorunlu giderleri Üniversite bütçesinden karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

21 Şubat 2021 – Sayı : 31402                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yürütülen

lisansüstü programlara ve bu programlarda yapılan eğitim ve öğretim, bilimsel araştırmalar ile
diğer tamamlayıcı faaliyetlere/uygulamalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) ALES eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tara-

fından ALES’e eşdeğer sayılan sınavları,
d) Bilim/sanat dalı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak enstitüde programı bulunan

bilim/sanat dalını,
e) EABD/EASD Başkanı: Enstitü anabilim/anasanat dalı bölüm başkanını,
f) Enstitü anabilim/anasanat dalı (EABD/EASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönet-
meliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan ana-
bilim/anasanat dalını,

g) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür
yardımcıları ve müdürün önereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç
öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) Genel kontenjan: Türk ve yabancı uyruklu adayların başvurabilecekleri enstitünün
öğrenci kontenjanlarını, 

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Program başkanlığı: Bir anabilim/bilim dalına bağlı olmayan, disiplinler arası prog-
ramların başkanlığını,

j) Rektörlük: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü,
k) Sanatta yetenek sınavı: Anasanat dalları lisansüstü programlarına kabul için Üniver-

sitenin yaptığı yetenek sınavını,
l) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,
m) Temel tıp puanı: TUS temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart

puanın 0,7, TUS klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak top-
lanması ile elde edilen puanı,
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n) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
o) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,
ö) Üniversite yabancı dil sınavı: Yüksek lisans programlarına kabul için Senato tara-

fından uygun görülmesi halinde Üniversitenin yaptığı yabancı dil sınavını,
p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
r) YDS eşdeğeri sınavlar: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Üniversitelerarası

Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından YDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer sınavları,
s) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
t) Yurt dışı kontenjanı: Yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların başvurabilecekleri öğrenci kontenjan-
larını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar ve Kontenjanlar, İlan ve Başvuru, Öğrenci Kabulü,

Kayıt, İntibak, Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme

Lisansüstü programlar ve kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta

yeterlik programlarıdır.
(2) Birinci öğretimde tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik; ikinci

öğretimde ve uzaktan eğitimde ise tezli ve tezsiz yüksek lisans programları uygulanabilir. 
(3) Enstitülerde ve/veya programlarda on/on iki yarıyıllık lisans derecesi mezuniyeti

ile doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru yapılması konusunda Senato kararları uy-
gulanır.

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

(5) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, genel ve yurt dışı kontenjanlar olmak üzere ikiye
ayrılır. Genel kontenjanlar, kabul koşullarını sağlayan Türk ve yabancı uyruklu adaylara; yurt
dışı kontenjanları ise kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu adaylara veya yüksek lisans
eğitimi için başvuruda bulunanlarda lisans eğitiminin tamamını, doktora eğitimi için başvuruda
bulunanlarda yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı adaylara açıktır. Ayrıca her iki kontenjan türü için yatay geçiş kontenjanı da ayrıla-
bilir.

İlan ve başvuru
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara ait kontenjanlar, başvuru koşulları, takvim ve

diğer hususlar ile ilgili kurallar ilgili EYK’nin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve
Rektörlükçe ilan edilir.

(2) İlânda genel ve yurt dışı kontenjanları ve kabul koşulları ayrı ayrı belirtilir. Başvu-
rular, Senato kararına göre internet üzerinden elektronik ortamda ilgili enstitüye yapılır.

Genel kontenjanlara öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Genel kontenjanlardan lisansüstü programlara; ALES veya eşdeğeri

sınav puanı, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı, tıp fakültesi mezun-
ları için temel tıp bilimleri programlarında temel tıp puanı, yabancı dil puanı, lisans ve/veya
yüksek lisans dersleri not ortalaması, mülakat sonucu ve bu Yönetmelikte belirtilen oranlara
göre hesaplanan giriş puanları dikkate alınarak öğrenci kabul edilir. Başvuru için istenen ALES
veya eşdeğeri sınav puanı, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı, temel
tıp puanı ve yabancı dil puanı, enstitülere ve/veya girilecek programlara göre, bu Yönetmelikte
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belirtilen asgari puanlardan az olmamak üzere ilgili EYK’nin teklifi ve Senato kararıyla belir-
lenir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan ALES veya eşdeğeri sınav puanı
istenmesi, ilgili EYK’nin teklifi ve Senato kararına bağlıdır. 

(2) Adayların kontenjanlara kabulünde lisans/yüksek lisans diplomasında veya not
transkript belgesinde mezuniyet not ortalaması 100’lük sisteme göre hesaplanmamış ve/veya
gösterilmemiş adayların lisans/yüksek lisans not ortalamalarının 100’lük sisteme dönüştürül-
mesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılır.

(3) Öğrenci kabulü için ALES veya eşdeğeri sınav, temel tıp, yabancı dil ve sanatta ye-
tenek sınavından istenen puanlarda Senato tarafından yapılan değişiklikler, değişiklik tarihini
izleyen ilk başvuru döneminde uygulanır. Senato tarafından belirlenen asgari puanlar ve uy-
gulama dönemi, Üniversite WEB sayfaları üzerinden duyurulur.

(4) Programların genel kontenjanlarına başvuracak yabancı uyruklu ve lisans eğitiminin
tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar, genel kontenjanlar
için belirlenen koşullara uygun olarak kabul edilirler. Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış
yabancı uyruklu adayların, yabancı dil destekli programlara veya Türkçe programlara başla-
yabilmesi için üniversitelerin dil merkezleri veya Senato tarafından kabul edilen kurumlar ta-
rafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversite-
lerin dil merkezleri veya Senato tarafından kabul edilen kurumlar tarafından açılan en fazla bir
yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında en az C1 seviyesinde puan alarak
başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Enstitüler, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak, eğitim ve öğ-
retimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar açabilirler. Bu
programlarda ek olarak 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyu-
lacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

(6) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı doktora ve sa-
natta yeterlik programlarına başvuracak adayların, öğrenim göreceği yabancı dil için YÖKDİL,
YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğeri tanımlanan sınavdan 65 veya karşılığı puandan az ol-
mamak üzere doktora ve sanatta yeterlik programlarında Senato tarafından belirlenen yabancı
dil puanını almış olmaları gerekir. Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille
yapıldığı doktora ve sanatta yeterlik programlarına yabancı dil hazırlık sınıfları konulmuş ise;
YÖKDİL, YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğeri tanımlanan sınavdan en az 55 puan alan ve
programa kabul için Senato tarafından belirlenen yabancı dil puanı dışında diğer koşulları sağ-
layan adaylar, en fazla bir yıl süreli hazırlık sınıfına katılmak ve program için istenen dil puanını
sağlamak zorundadırlar. Aksi takdirde Enstitü ile ilişikleri kesilir.

(7) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı yüksek lisans
programlarına başvuracak adayların öğrenim göreceği yabancı dil için YÖKDİL, YDS veya
ÖSYM tarafından eşdeğeri tanımlanan sınavdan ya da Üniversitenin yapacağı yabancı dil sı-
navından 50 veya karşılığı puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen yabancı
dil puanını almış olmaları gerekir. Bu öğrencilere, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve prog-
ram başkanlığının önerisi ve ilgili EYK’nin kararıyla isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı
uygulanabilir.

(8) Eğitim ve öğretimin Türkçe yapıldığı lisansüstü programlarda isteğe bağlı yabancı
dil hazırlık sınıfı açılması ve uygulanacak esasların belirlenmesi Senato tarafından gerçekleş-
tirilir. Hazırlık sınıfının programdaki normal süresi, azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(9) Öğrenci kabulünde mülakat; ilgili programda görevli en az biri anabilim/anasanat
dalı/bilim/sanat/programdan olmak üzere, ilgili EYK tarafından belirlenecek üç veya beş asıl,
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en fazla iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. İlgili anabilim dalı başkanı
jüri başkanını belirler. İlgili EABD/EASD’de yeterli öğretim üyesi yoksa, en az bir jüri üyesi
EABD/EASD’den olmak koşulu ile diğer üyeler farklı EABD/EASD’den seçilebilir.
EABD/EASD başkanlıkları değerlendirme sonuçlarını enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen
tarihe kadar enstitüye iletirler.

(10) Mülakatta adayın; alana ilişkin temel bilgisi, akademik çalışmaya ilgisi ve yönelim
düzeyi de değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda 100 üzerinden tespit edilecek mülakat
puanı bakımından sözlü aşamanın yanında yazılı/test yöntemi de kullanılabilir. Mülakata gir-
meyen veya mülakat notu 30’un altında olan öğrenci değerlendirme dışında kalır ve programa
kabul edilmez. Mülakat, eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü prog-
ramlarda eğitim ve öğretimin yapıldığı dilde yapılır. Diğer not sistemlerindeki değerlendirme-
lerin yüzlük nota dönüşüm esasları Senato tarafından belirlenir.

(11) Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek giriş notundan başlayarak yapılan
sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde;
sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav puanı, temel tıp puanı, sanatta yetenek sınavı puanı, me-
zuniyet ortalaması, mülakat notu ve yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir.

(12) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla,
EK’nin önerisi ve Senatonun kararıyla başvuru esaslarıyla ilgili düzenlemeler yapılabilir.

(13) Adaylar, Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararla-
namaz.

Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına kabul edile-

bilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Adayların, başvurdukları puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tara-

fından her başvuru dönemi için belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Güzel sa-
natlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci
kabulünde ALES puanı aranmaz; bu adayların başvurduğu programlara göre sanatta yetenek
sınavından 60’tan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puanı almış olmaları gerekir. 

c) Doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzman-
lık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES
şartı aranmaz.

(2) Adaylardan YÖKDİL, YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğeri tanımlanan sınavdan
veya Üniversite yabancı dil sınavından istenilebilecek yeterlik düzeyine Senato tarafından karar
verilir.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES veya eşde-
ğeri sınav puanının, anasanat dalları programlarında ise sanatta yetenek sınavı puanının %50’si,
lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun %20’si ve yabancı
dil puanının %10’u toplanır. Başvuru koşullarında yabancı dil şartı aranmasa dahi yukarıda
belirtilen oranlar sınava giren adayların hepsine uygulanır. Yabancı dil puanı olmayan adayların
yabancı dil puanları ve sınava katkısı sıfır olarak kabul edilir. Birinci fıkranın (c) bendinde be-
lirtilen ALES şartı aranmayan adayların tezli yüksek lisans programlarına başvurularının de-
ğerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.
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b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/uzmanlık alanından, farklı
bir alanda başvuru yapabilir. 

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.

(4) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 65 ol-
ması gerekir.

Genel kontenjanlardan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Genel kontenjanlardan tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edi-

lebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların en az lisans derecesine sahip olması gerekir.
b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmeyebilir.

İstenmesi halinde ise adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puanı tü-
ründe 55 veya karşılığı puandan az olmamak üzere, her başvuru dönemi için Senato tarafından
belirlenen puanı almış olmaları gerekir. 

c) Doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzman-
lık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES
şartı aranmaz. 

(2) Senato tarafından aksi kararlaştırılmadıkça ALES veya eşdeğeri bir sınav ve yabancı
dil şartı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES
puanı istenilmesi halinde ALES veya eşdeğeri sınav puanının %50’si, lisans not ortalamasının
%50’si; ALES puanı istenilmemesi halinde lisans not ortalamasının tamamı alınır. Birinci fık-
ranın (c) bendinde belirtilen ALES şartı aranmayan adayların tezsiz yüksek lisans programlarına
başvurularının değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar, daha önceden aldığı puan türü veya doktora/uzmanlık alanından farklı
bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 55
olması gerekir. Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama
ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla,
istenmesi halinde ALES veya eşdeğeri sınav puanı ve lisans not ortalaması yüksek olanlar
tercih edilir.

Genel kontenjanlardan doktora programlarına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Genel kontenjanlardan doktora programlarına kabul edilebilmek için

adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların lisans, tezli yüksek lisans veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte

veren bir programdan mezun olmaları gerekir.
b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-

malarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir. 

c) Tezli yüksek lisans derecesine sahip adaylar, ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla, her başvuru dönemi için Senato tarafından belir-
lenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. 
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ç) Doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzman-
lık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aran-
maz. ALES şartı aranmayan adayların doktora programlarına başvurularının değerlendirme iş-
lemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/uzmanlık alanından, farklı
bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.

d) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri hazırlık sınıfları hariç en az on ya-
rıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labora-
tuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla her başvuru dönemi için Senato tarafından
belirlenecek ALES puanına veya tıp fakültesi mezunlarının 50’den az olmamak üzere yine Se-
natoca belirlenecek temel tıp puanına sahip olmaları gerekir. Konservatuvar programları ile
güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının
enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak
Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato
tarafından belirlenir.

e) Adayların YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğeri tanımlanan sınavdan 55 veya kar-
şılığı puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen yabancı dil puanını almış olma-
ları gerekir.

(2) Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES veya eşdeğeri sınav
puanının veya temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not
ortalamasının %10’u, mülakat ve/veya yazılı sınav puanının %20’si ve yabancı dil puanının
%10’u toplanır. Lisans derecesi ile kabul edilen programlarda ise ALES veya eşdeğeri sınav
puanının veya temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya ya-
zılı sınav puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. 

(3) Doktora programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 70 olması ge-
rekir.

Genel kontenjanlardan sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Genel kontenjanlardan sanatta yeterlik programlarına kabul edile-

bilmek için adaylardan 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans-
üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci maddesindeki şartlar aranır.

(2) Sanatta yeterlik programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES veya temel tıp
puanının %50’si olmak koşuluyla diğer değerlendirme ölçütleri Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 75 olması
gerekir.

Yurt dışı kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yurt dışı kontenjanlarından lisansüstü programlara kabul edilebilmek

için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların, yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Diploma denklikleri, YÖK denklik esaslarına
uygun olarak kabul edilir.
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b) Adayların, yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için lisans mezunu; dokto-
ra/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için lisans ve/veya yüksek lisans mezunu
olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç en az beş yıl (on yarıyıl) süreli lisans eğitimi yapılan
diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik ve en az altı yıl (on iki yarıyıl) süreli tıp fakültesi mezunları
ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi ka-
zanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık (sekiz yarıyıllık) eczacılık fakültesi mezunları yüksek
lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilir.

c) Adayların 100 üzerinden; yüksek lisans programlarına başvuranlar için lisans not or-
talamalarının en az 65; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranlar için yüksek lisans
yapmadan kabul edilenlerde lisans not ortalamasının en az 75; yüksek lisans ile başvuranlar
için lisans ortalaması en az 65 ve yüksek lisans not ortalaması ise en az 75 olması gerekir.

(2) Lisansüstü programlara giriş notunun belirlenmesinde; yüksek lisans programlarına
girişte lisans not ortalamasının tamamı; doktora/sanatta yeterlik programlarına girişte lisans
not ortalamasının %50’si ile yüksek lisans not ortalamasının %50’si; yüksek lisans yapmadan
kabul edilenler için ise lisans not ortalamasının tamamı değerlendirmeye alınır.

(3) Adaylar giriş notlarına göre, en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve kontenjan
dâhilinde programlara kabul edilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin be-
lirlenmesinde; mezuniyet tarihi yeni olan aday, eşitliğin devam etmesi halinde ise başvuru tarihi
ve zamanı önce olan aday tercih edilir.

(4) Lisansüstü programlara kontenjan dışı yabancı uyruklu öğrenci kabulüne, uluslar-
arası anlaşmalara, protokollere ve belgelere dayalı olarak ilgili EYK karar verir.

(5) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer
programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri
veya Senato tarafından kabul edilen kurumlar tarafından yapılan Türkçe sınavından da başarılı
olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Senato tarafından ka-
bul edilen kurumlar tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve
Türkçe sınavından en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Kursun nor-
mal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(6) Bu maddedeki hükümlerin dışında, lisansüstü programlara giriş koşullarının belir-
lenmesinde değişiklik yapmaya Senato yetkilidir.

Yatay geçişler
MADDE 13 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrenci-

lerin programları, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıklarının görüşü alınarak
ilgili EYK önerisi ve Senato kararıyla belirlenir ve ilân edilir.

(2) Yatay geçiş kontenjanlarına, bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü
programında en az bir yarıyılını tamamlamış bulunan, almış olduğu derslerin tamamını başar-
mış olan, yatay geçiş yapmak istenilen programa genel kontenjandan öğrenci kabulü için öğ-
rencinin kendi programına kayıt tarihi itibarıyla Senatoca belirlenen asgari ALES puanı, ana-
sanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı ve yabancı dil puanını sağlayan öğ-
renciler başvurabilir. Tezsiz yüksek lisans hariç, yüksek lisans programlarında normal öğrenim
süresinin son bir yarıyılında; doktora/sanatta yeterlik programlarında ise normal öğrenim sü-
resinin son iki yarıyılında yatay geçiş yapılmaz.

(3) Dört yıllık lisans derecesi ile doğrudan doktora yapan adaylar, Üniversitede dört
yıllık lisansa dayalı başvurabileceği doktora/sanatta yeterlik programlarının olmadığı durum-
larda, ilgili yatay geçiş kontenjanlarına; doktorada yeterlik sınavını başardıktan sonra, sanatta
yeterlik programlarına ise ders süreci sonrası başvurabilirler.
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(4) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul notunun belirlenmesinde; ALES veya eşdeğeri
sınav puanının %50’si veya anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanının
%50’si, yabancı dil puanının %20’si ve yatay geçiş mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u
toplanır. Mülakat ve/veya yazılı sınav, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlı-
ğınca önerilen ve ilgili EYK kararıyla üç öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından yapılır.

(5) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilmesi için kabul notunun tezli yüksek li-
sansta en az 65 ve doktora/sanatta yeterlikte en az 70 olması gerekir.

(6) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası ilgili enstitüden istenir ve in-
tibak işlemleri yapılır. Yatay geçiş yoluyla enstitüden ayrılan öğrencinin ise dosya muhteviyatı,
yatay geçiş yaptığı enstitünün talebi üzerine fotokopisi alındıktan sonra gönderilir.

Doktora programından yüksek lisans programına geçiş
MADDE 14 – (1) Dört yıllık lisans mezunu olarak bütünleşik doktora programına baş-

lamış ve en az sekiz adet dersi ve semineri başarmış bulunan öğrencilerin talepleri halinde,
ilgili anabilim/bilim dalı/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili EYK kararıyla yüksek
lisans programı tez aşamasına intibakları yapılır. Eksik dersleri, kredisi/AKTS kredisi varsa
tamamlatılır. Bu durumda öğrenci kontenjanı aranmaz.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü
derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin mua-
fiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.
Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer
hükümler Senato tarafından belirlenir.

Kesin kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar, ilgili enstitü tarafın-

dan ilan edilir. İlandan itibaren maddi hatalar için üç iş günü itiraz süresi verilir. İtiraz süresi
sonunda listeler, ilgili EYK kararıyla kesinleşir. Kesin kayıt hakkı kazananlar, yedekleri ile
birlikte ilgili enstitü tarafından ilân edilir. Kesin kayıt, ilânda belirtilen şartlar dâhilinde, istenen
belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile süresi içerisinde ilgili enstitülere bizzat kendisi veya resmi
vekili aracılığı ile belgelerin aslı ile başvurularak yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar,
kayıt sırasında başvuru için istenen belgelerin aslını, noter veya mezun olduğu yükseköğretim
kurumu tarafından onaylı örneğini ilgili enstitüye teslim eder.

(2) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin
kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların dip-
loma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri geri ödenmez. Bu
kişiler hakkında kanuni işlemler başlatılır.

(3) Öğrenciler her yarıyıl başında öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini süresi içerisinde
ödeyerek kayıtlarını yenilerler. Aksi durumda, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini süresi içe-
risinde yatırmama mazeretleri ilgili EYK tarafından kabul edilenler hariç, öğrenciler o dönem
kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu arada geçen süre öğrenim
süresinden sayılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 17 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri

uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik
takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili EYK tarafından kabul edilenler hariç,
süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt
yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan
öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında
yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programı öğrencileri katkı payı/öğrenim ücretini ilgili programda
kayıtlı öğrenciler gibi öderler. 

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eği-
tim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun
olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

Ders saydırma/intibak
MADDE 18 – (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler

ile daha önce aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen
öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildiği programa intibakı yapılır.

(2) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan ile daha önce aldığı lisans-
üstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen öğrenciler, dersin veya
faaliyetin/uygulamanın tamamlanmasından sonra yüksek lisansta ve doktorada dört yarıyılı
geçmemiş olması kaydıyla daha önce alınan lisansüstü dersler veya faaliyetler/uygulamalar,
yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans dersleri ve yüksek lisansa
yönelik diğer faaliyetler/uygulamalar; doktora/sanatta yeterlik programlarına yapılan geçişlerde
ise sadece doktora/sanatta yeterlikte alınan dersler ve diğer faaliyetler/uygulamalar,
anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili EYK kararıyla
intibak ettirilir. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirti-
lir.

Kayıt dondurma
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin

varlığı halinde ilgili EYK kararıyla dondurulabilir:
a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
b) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması

şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.
c) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi.
ç) Öğrencinin tutukluluk hali.
d) İlgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali.
e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kal-

dırılması suretiyle askere alınması.
f) İlgili EYK’nin haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.
(2) Yabancı dil öğrenmek amacıyla kayıt dondurarak yurt dışına giden öğrencilerin dil

eğitimi aldığına dair belgelerle yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını
ilgili enstitüye ibraz etmemeleri halinde bu süreler öğrenim sürelerine eklenmez.

(3) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta
bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıl, askerlik, tu-
tukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bu hallerin süresi kadardır.

(4) Öğrenci, mazeretinin süresinden önce sona ermesi halinde katkı payı/öğretim ücreti
yükümlülüğünü yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

İlişik kesme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine

getirmedikleri takdirde ya da öğrencinin talebi üzerine, lisansüstü programlara kayıtlı öğren-
cilerin enstitü ile ilişikleri kesilir.
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(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri bel-
gelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.

(3) Kendi isteği ile kayıt silmelerde EYK kararına gerek olmadan öğrencinin talebi üze-
rine kayıt silme işlemi yapılabilir.

Tebligat
MADDE 21 – (1) Öğrencilere resmi olarak yapılması gereken her türlü tebligat,

11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde imza karşılığı şahsen
kendisine veya öğrencilerin beyan ettikleri en son adresine/adres kayıt sistemindeki adresine
veya öğrencinin Üniversite Öğrenci Bilgi Sisteminde bulunan elektronik posta adresine yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Müfredat, eğitim ve öğretim planları ile faaliyetleri
MADDE 22 – (1) Müfredat; diploma programına ait esaslar, dönemlere ait dersler lis-

tesi, her bir dersin izlenceleri, eğitim ve öğretim şart ve imkânlarından oluşur. Müfredat, Senato
tarafından kararlaştırılan muhtevaya göre ilgili enstitü tarafından düzenlenir, ilgili enstitü ku-
rulunun önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.

(2) Lisansüstü programların tamamlanması için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetleri
programlara göre değişiklik göstermek üzere; dersler, seminer, uzmanlık alan dersi, dönem
projesi, doktora yeterlik sınavı, tez ve tez çalışması ile ilgili faaliyetler, tamamlayıcı
faaliyetler/uygulamalardır. Dersler ve diğer lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetleri, Senato
tarafından onaylanan müfredata göre yürütülür.

(3) Her bir yarıyılda en az 30 AKTS kredilik ders açılır. Öğrenci isterse, bir yarıyılda
en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.

(4) Öğretim plânı; açılan diploma programlarının Senato tarafından onaylanan müfre-
datlarında yer alan ve yarıyıl esasına göre açılacak dersleri, yarıyılda alınabilecek asgari ve
azami kredi miktarlarını ve kontenjanları içerir.

(5) Enstitüler, bünyesindeki tüm diploma programları için ilgili yarıyıl öncesinde, ana-
bilim/anasanat/bilim dalı/program başkanlıklarının önerilerini alarak veya doğrudan, öğretim
plânı ve ilgili öğretim üyeleri görevlendirmelerini ilgili EYK’lerde kararlaştırarak Rektörlüğe
gönderir. Öğretim plânı ve ilgili öğretim üyeleri görevlendirmeleri Üniversite Yönetim Kuru-
lunca onaylanır. Seçmeli bir dersi alacak öğrenci sayısının beşten az olması halinde, ilgili EYK
kararıyla o ders açılmayabilir. Açılmayan seçmeli dersi tercih eden öğrenciler başka bir seçmeli
dersi alabilirler.

(6) Öğretim plânlarına göre hazırlanan ders programları, her eğitim ve öğretim yarıyılı
başlamadan önce öğrencilere duyurulur.

(7) Lisansüstü dersler bir yarıyıl süreli olup zorunlu ve/veya seçmeli derslerden oluşur.
Bir dersin teorik ve uygulama olmak üzere toplam kredi değeri 4 krediden fazla olamaz. Ancak,
bu kredi değeri, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program dalı önerisi üzerine EYK kararı
ile arttırılabilir. Birinci öğretim programlarında zorunlu derslerin kredi toplamı, varsa enstitüler
arası veya enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler hariç, program düzeylerine göre istenen en
az kredi miktarının %75’ini aşamaz. Programlarda bazı dersler, ön şartlı dersler olarak konu-
labilir. Ön şartlı derslerin alınabilmesi için önceki yarıyıllarda ön şart olan dersin başarılmış
olması zorunludur.

(8) Enstitüler arası veya enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler de konulabilir. Ensti-
tüler arası dersler Senato kararıyla, enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler ilgili enstitü kurulu
kararıyla kabul edilir. Ortak zorunlu derslerin toplam kredisi 3’ten ve AKTS kredisi 6’dan fazla
olamaz. Bu dersler, lisansüstü programlarda belirtilen en az kredi miktarının ve ders sayısının
hesabında dikkate alınmaz.
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(9) Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği dersinin lisansüstü programlarda veril-
mesi zorunludur. Bu dersin kredisi 3 olup, AKTS karşılığı ilgili enstitü kurul kararı ile belirle-
nir.

(10) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu
derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin
yanı sıra diğer programlardaki seçmeli ve/veya zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir.
Alınmış olan seçmeli derslerin tamamının da başarılması gerekir. Seçmeli dersten başarısızlık
halinde, öğrenci bu dersi veya eşdeğer bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Ders seçiminde,
atanmışsa danışmanın, atanmamışsa anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanının
onayı alınır.

(11) Birinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim programlarından; ikinci öğretim öğ-
rencisinin, ikinci öğretim programlarından; uzaktan eğitim öğrencisinin ise uzaktan eğitim
programlarından ders alması esastır. Bununla birlikte ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato
kararlarına göre, kayıtlı olunan program türü dışındaki başka bir programdan da ders alınması,
ilgili enstitü kurulunca kararlaştırılabilir.

(12) Seminer, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu olup öğrenci-
lerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kap-
sayan yazılı bir çalışmadır. Değerlendirmesi danışman veya görevli öğretim üyesi tarafından
yapılır.

(13) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışında diğer programlarda öğretim üye-
sinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyim-
lerinin aktarılmasını bilimsel etik ve çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel ya-
zıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik
bir derstir. Bu dersler, danışmanın atandığı tarihten itibaren öğretim üyesinin talebiyle açılır
ve danışmanlık görevi sona erinceye kadar, yarıyıllarda ve yaz tatillerinde de devam eder. Da-
nışman öğretim üyesi, görevli olduğu enstitüler ve öğrenci sayısı dikkate alınmadan 8 saat uz-
manlık alan dersi açar. Bu ders öğrenci sayısına bakılmaksızın haftada 8 teorik ders saati olarak
değerlendirilir. Uzmanlık alan dersine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından kararlaştırılır.

(14) Dönem projesi dersi, tezsiz yüksek lisans programlarında yer alan zorunlu ve kre-
disiz bir ders olup, öğrenci bu dersin alındığı yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek
zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(15) Tez, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarının amacına yönelik
olarak hazırlanan ve ilgili enstitü kurulunca belirlenen formatta yazılan bilimsel bir çalışmadır.
Danışman, tez çalışmalarını izleyebilmek amacıyla, her öğrenci için haftada bir saat danışman-
lık saati belirler.

(16) Tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar, bu madde kapsamına girmeyen ancak öğ-
rencinin programı tamamlaması için gerekli olan faaliyetler/uygulamalardır. İstenmesi halinde
tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar, ders izlencelerinde belirtilerek değerlendirilir.

Danışman atama ilkeleri ve danışmanın görevleri
MADDE 23 – (1) Anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıkları, öğrenci-

lerin tercihlerini ve ilgili öğretim üyelerinin görüşlerini dikkate alarak danışman önerilerini
ilgili yarıyıllarda enstitülere gönderir. Danışman ataması, ilgili EYK kararıyla kesinleşir. Da-
nışman önerisinin uygun görülmemesi veya önerinin zamanında yapılmaması halinde ilgili
EYK doğrudan danışman atayabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında tez danışmanı, ilgili programda ders veren ve
Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip
öğretim görevlileri arasından atanır.
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(3) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve
en az iki yarıyıl süreyle bir lisans/lisansüstü programında ders vermiş olan öğretim üyeleri ara-
sından atanır.

(4) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora/sa-
natta yeterlik programında tez danışmanı, en az dört yarıyıl süreyle bir lisans programında veya
iki yarıyıl süreyle yüksek lisans programında ders vermiş ve başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olan ve Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından
atanır.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin ikinci bir danışmanı gerektirdiği durumlarda, ilgili EYK
kararıyla ikinci danışman atanabilir. İkinci danışman ataması; öğrencinin amaç, yöntem ve ça-
lışma planını kapsayan tez önerisinin EYK tarafından kabulünden sonra, ikinci danışmanın tez
çalışmasındaki görevi belirtilmek suretiyle danışmanın talebi, anabilim/anasanat/bilim/sanat
dalı/program başkanlığının önerisi ve ilgili EYK kararıyla gerçekleştirilir. İkinci tez danışmanı,
Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden ola-
bilir. İkinci danışman, atanmasını gerektiren konularda görev yaparak danışmanı bilgilendirir.

(6) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen li-
sansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına
düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim
üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli
yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. An-
cak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite-sanayi işbirliği çer-
çevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(7) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi üzerine anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve EYK kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.  

Kredilendirme
MADDE 24 – (1) Lisansüstü derslerin yarıyıl kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik

ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
(2) Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS

olarak kredilendirilir. AKTS kredileri; seminer için 6, tezsiz yüksek lisans dönem projesi için
15, uzmanlık alan dersi dâhil olmak üzere yüksek lisans tezi için toplam 60 ve doktora/sanatta
yeterlik tezi için ise toplam 120 AKTS’dir.

Derslere devam
MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlarda derse devam oranı, her bir ders için ve en

az olmak üzere, dersin teorik saatlerinde %70, uygulamalı saatlerinde ise %80’dir. Bir derste
bu oranlardan herhangi birisini sağlayamayan öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız
sayılır. Uzaktan eğitim programları için Senato tarafından farklı devam şartları belirlenebilir.

(2) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde gö-
revlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda
olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate
alınmaz.

Başarının değerlendirilmesi
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak

olan ara sınav, kısa sınav, kısa ödev, uzun ödev, proje gibi yarıyıl içi tamamlayıcı faaliyetler/uy-
gulamalar ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülür. Yarıyıl sonu bitirme/bütünleme sınavının ders
başarı notuna etki oranı %50’den az, %70’ten fazla olamaz. Uzaktan eğitimle yürütülen lisans-
üstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not ortalamasının %20’si ile yarıyıl sonu sınavı
veya bütünleme sınavının %80’inin toplamı alınarak hesaplanır.
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(2) Başarı değerlendirmesine esas alınacak etkinlikler ve ağırlıkları ders izlencesinde
belirtilir ve ders alımından önce ilân edilir.

(3) Ara sınava geçerli mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler, durumlarını beş iş günü
içinde ilgili enstitüye bildirmek zorundadır. Mazereti ilgili EYK tarafından kabul edilen öğ-
renciler mazeret sınavına girerler. Yarıyıl sonunda bitirme sınavına girmeyen veya girip de ba-
şarısız olan öğrenciler ise bütünleme sınavına girerler. Geçerli mazereti nedeniyle tez sınavı
ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için beş iş günü
içinde mazeretlerini ilgili enstitüye bildirmeleri ve mazeretlerinin ilgili EYK tarafından kabul
edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.

(4) Seminer, dönem projesi, uzmanlık alan dersi, tez izleme raporları, varsa programın
tamamlanması için yapılması gereken tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar ile anasanat dalları
programlarında tez sınavı sonrası yapılan uygulamalı sınav, başarılı veya başarısız olarak; dok-
tora tez önerisi, kabul veya ret olarak; tezler ilk sınavda kabul, ret veya düzeltme olarak, dü-
zeltme verilen tezler kabul veya ret olarak değerlendirilir.

(5) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm
derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan itibaren alınan ders-
lerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane
olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarı notu ve not dönüşümleri
MADDE 27 – (1) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.
(2) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kulla-

nılır. Bir lisansüstü dersinden başarılı olmak için o dersin yarıyıl sonu bitirme/bütünleme sınavı
notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Bu sınır ilgili enstitü kurulu kararı ile yüksel-
tilebilir. 26 ncı maddeye göre hesaplanacak başarı notu, tezli ve tezsiz yüksek lisans program-
larında 100 puan üzerinden en az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100
puan üzerinden en az 75 puandır. 100 tam puan üzerinden yapılan değerlendirmede küsuratlı
notlar virgülden sonra iki hane olacak şekilde en yakın tam sayıya yuvarlanır.

(3) Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre kar-
şılıkları, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

100’lük Not Doktora/Sanatta 
Aralığı 4’lük Not Harfli Not Yüksek Lisans Yeterlik
93-100 4,00 AA Mükemmel Mükemmel
87-92 3,50 BA Çok iyi Çok iyi
81-86 3,00 BB İyi İyi
75-80 2,50 CB Orta Üstü Orta Üstü
65-74 2,00 CC Orta Geçmez
56-64 1,50 DC Geçmez Geçmez
45-55 1,00 DD Geçmez Geçmez
00-44 0,00 FF Geçmez Geçmez

M Muaf Muaf
YT Yeterli-Başarılı Yeterli-Başarılı
YZ Yetersiz-Başarısız Yetersiz-Başarısız
DZ Devamsız Devamsız

(4) YT ve YZ; seminer, tezsiz yüksek lisans dönem projesi dersi ve anasanat dalları tez
sınavı sonrası yapılan uygulamalı sınavlar gibi nota bağlı olmayan değerlendirmelerde kulla-
nılır.
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(5) İlgili dersin sorumlusu, öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen yedi gün
içinde ilân eder.

(6) Ders başarı notları, not durum belgesinde 4’lük ve harfli değerleri ile gösterilir.
Ders başarı değerlendirme notlarına itiraz
MADDE 28 – (1) Değerlendirmeye esas olan başarı notlarına itiraz, ilânı takip eden

üç iş günü içinde resmi olarak ilgili enstitüye yapılır. İlgili enstitü müdürü, en az biri sınavı
yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar.
Komisyon, itirazları üç iş günü içinde sonuçlandırır. Komisyondan gelen sonuç, üç iş günü
içinde öğrenciye duyurulur.

Ders tekrarı
MADDE 29 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Seçmeli

derslerden başarılı olamayan öğrenciler ise, aynı dersleri tekrar alabilecekleri gibi bunların ye-
rine danışman onayıyla bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli dersleri de alabilirler.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 30 – (1) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans

veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış öğrencilere ve lisans ve/veya
yüksek lisans derecesini, Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek
lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencilerine, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program
başkanlığının önerisi ve ilgili EYK’nin kararıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

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

(3) Programdaki yüksek lisans öğrencisi bilimsel hazırlık derslerini lisans; doktora/sa-
natta yeterlik öğrencisi ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden alır. Ancak, programda
alınması gereken zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen
derslerin yerine geçemez.

(4) Bilimsel hazırlık derslerinin yanında anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program
başkanlığının önerisi ve ilgili EYK kararıyla, kabul edilmiş olduğu lisansüstü programa ait
yüksek lisansta 6 kredi ve karşılığı olan AKTS kredisi, doktorada ise 9 kredi ve karşılığı olan
AKTS kredisini aşmayacak şekilde dersler de alınabilir. Bu şekilde alınan ve başarılı olunan
dersler, bilimsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edilmiş olduğu lisansüstü prog-
ram derslerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır.

(5) Programdaki bilimsel hazırlık dersleri kredi toplamı en az 8, en fazla 30’dur. Bu
programda, bilimsel hazırlık dersleri dâhil alınabilecek derslerin toplam AKTS kredisi, her bir
yarıyıl için 45 AKTS’den fazla olamaz.

(6) Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin bu Yönetmeliğe uygun olarak, lisans dü-
zeyindeki devam koşulları geçerli olmak üzere, lisans derslerinden almış oldukları notlar lisans
öğrencileri ile aynı ölçütlere göre değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme
yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı; dersler, seminer, tez çalışması, tez sınavı ve varsa ta-
mamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Anasanat dalları programlarında, ayrıca tez
sınavı sonrası uygulamalı sınav yapılır.
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Öğrenim süresi
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman ataması ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 33 – (1) Tez danışmanı, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, 23 üncü madde

hükümlerine göre atanır.
(2) Tez danışmanının öğrenciyle beraber belirlediği tez konusu, en geç ikinci yarıyılın

sonuna kadar anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program başkanlığı tarafından enstitüye
önerilir. Tez konusunun uygun görülmemesi halinde, ilgili EYK değişiklik talep eder.

(3) Tez danışmanı ile tez konusu ve tez başlığı EYK onayı ile kesinleşir.
Ders ve tez yükü
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programında ders yükü 21 krediden az 30 kredi-

den çok olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer ve varsa tamamlayıcı faaliyetler-
den/uygulamalardan oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS
kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak
üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenciler; danışmanın talebi, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkan-
lığının önerisi, danışman atanmamışsa anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlı-
ğının doğrudan önerisi ile alınacak dersin bulunduğu programın başkanının onayı ve ilgili EYK
kararıyla farklı anabilim dallarında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
yüksek lisans dersleri ile öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden top-
lamda en fazla iki ders seçebilirler. Bu fıkra kapsamında alınan derslerin en çok 6 kredisi ve
karşılığı olan AKTS kredisi ders yüküne sayılır. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders
alınmaz. 

(3) Lisans düzeyindeki devam koşulları geçerli olmak üzere seçilen lisans derslerinden
alınan notlar, lisans öğrencileri ile aynı ölçütlere göre değerlendirilir. Ancak bu öğrencilerin
başarı koşulları, lisansüstü programdaki başarı değerlendirme ölçütlerine göre belirlenir.

Tez süreci
MADDE 35 – (1) Öğrencinin, tezini teslim etmeden önce derslerini, seminerini, kre-

disini ve AKTS kredisini, varsa tamamlayıcı faaliyetlerini/uygulamalarını başarıyla tamamla-
ması gerekir.

Tezin sonuçlanması
MADDE 36 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına

teslim eder. Danışmanın, tezin enstitü yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair
görüşü, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bil-
dirilir. Öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını enstitüye teslim eder.

(2) Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi dâhilinde öğrenci ile birlikte
Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır. Danışman, söz konusu teze
ilişkin intihal yazılım programı nihaî raporunu alarak Enstitüye gönderir. Rapordaki verilerde
veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri verilere göre gerçek bir intihalin
tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir.
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(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Önerinin uygun bulunmaması halinde, tez jürisini
ilgili EYK belirler. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak
üzere, üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez
danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca en az biri Üniversite dışından olmak üzere, iki yedek öğ-
retim üyesi de belirlenir.

(4) Öğrenci, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarihten son-
ra, üç iş günü içinde tezinin yeterli sayıdaki nüshasını yedek üyeler de dâhil olmak üzere jüri
üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim
edildiği tarihten itibaren 10 günden az 30 günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez
sınavına alır. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez çalışmasının sunulması ve
bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan sınavın süresi, 45 dakikadan az 90 dakikadan
fazla olamaz. Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(5) Sınavdan sonra jüri, öğrenciye ve dinleyicilere kapalı oturumda tez hakkında salt
çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak
bildirilir ve sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gönderilir. Azami süreler içerisinde
tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, sınav tarihinden
itibaren verilecek en fazla üç aylık süre, azami süreyi aşıyorsa azami süreye dâhil edilmez. Üç
ay içinde gereken düzeltmeleri yapan öğrenci tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri,
ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya ret kararı verir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(7) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı adlı veya yönetim kurulunca

uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bünyesinde yer alması ha-
linde; tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini
yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Anasanat dalları tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yaptıkları tez
çalışmalarının kabul edilmesinden sonra tez jürisi önünde uygulamalı sınava girerler. Uygula-
malı sınav, tezin kabulünden sonra en geç beş iş günü içinde yapılır. Sınav, öğretim elemanla-
rına ve lisansüstü öğrencilere açıktır. Uygulamalı sınav sonunda jüri, öğrenciye ve dinleyicilere
kapalı olarak salt çoğunlukla başarılı veya başarısız kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye
sözlü olarak bildirilir ve sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gönderilir. Uygulamalı
sınavda başarısız bulunan öğrenci, sınav tarihinden itibaren iki ay içinde yeni bir sınav için
başvuruda bulunur. Uygulamalı sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(9) Anasanat dalları tezli yüksek lisans programlarının uygulamalı sınavlarında, prog-
ramların özelliğine göre ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine EYK'nin onaylayacağı
ve enstitü internet sayfasında ilan edeceği alanlarda sınav yapılır.

(10) Senato tarafından belirlenen yüksek lisans yayın ve/veya proje koşullarının sağ-
lanması gerekir. İlgili yayında veya projede Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

(11) Öğrencinin istemesi ve danışmanın uygun görmesi ve EYK’nin onayı ile yüksek
lisans tezi, YÖK tarafından kabul edilmiş olan yabancı dillerde de yazılabilir. Yabancı dilde
yazılmış olan tezlerin yazımına ilişkin hükümler EYK tarafından belirlenir.

Diploma
MADDE 37 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve
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tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve-
rilir. EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine ge-
tirmeyen öğrenci; koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. 

(2) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir. Tezin bir kopyası, tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde elektronik or-
tamda YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
Öğrenim süresi
MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman ataması
MADDE 40 – (1) Her bir öğrenci için danışman önerisi ve ataması en geç birinci ya-

rıyılın sonuna kadar, 23 üncü madde hükümlerine göre yapılır.
Ders yükü ve dönem projesi dersi
MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi
kredisizdir.

(2) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yap-
tırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Değerlendirme, başarılı
veya başarısız olarak yapılır.

(3) Öğrenciler; danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat dalı/program baş-
kanlığının önerisi, danışman atanmamışsa anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat dalı/program baş-
kanlığının doğrudan önerisi ile alınacak dersin bulunduğu program başkanının onayı ve ilgili
EYK kararıyla, farklı anabilim dallarında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan tezsiz yüksek lisans dersleri ile öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans ders-
lerinden toplamda en fazla iki ders seçilebilir. Bu fıkra kapsamında alınan derslerin en çok 6
kredisi ve karşılığı olan AKTS kredisi ders yüküne sayılır. Doktora/sanatta yeterlik program-
larından ders alınmaz. 

(4) Dönem projesi dersi konusu, danışman tarafından birinci yarıyıl sonunda belirlenir
ve ilgili enstitüye bildirilerek EYK kararı ile kesinleşir.

(5) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yap-
tırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(6) Konusu belirlenen öğrenci, dönem projesini hazırlayarak, en erken ikinci yarıyıl
sonunda danışmanına ve ilgili enstitüye teslim eder.

(7) Enstitü anabilim dalı/anasanat dalının önerisi üzerine, EYK’nin kararı ile bir yeterlik
sınavı da yapılabilir.

(8) Dönem projesi dersi, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlen-
dirilir ve sonucu ilgili enstitüye bildirilir. Danışman, öğrencinin dönem projesi dersinin başarısız
olması halinde, nedenlerini ilgili enstitüye ve öğrenciye yazılı olarak bildirir. Öğrenci başarısız
olduğu dönem projesi dersini üçüncü yarıyılda tekrar alabilir.
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(9) Üçüncü yarıyıl sonuna kadar dönem projesi dersini başarıyla tamamlayamayan öğ-
rencinin ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş
MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yük-

seköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine
getirmek kaydıyla, benzer bir tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda
tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, EYK kararıyla tezli yüksek lisans programın-
daki derslerin yerine sayılabilir.

Diploma
MADDE 43 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü

tarafından istenen diğer belgeleri bir ay içinde enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans öğ-
rencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, programın tamamlanması
için yerine getirilmesi gereken son faaliyetin tarihidir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı; öğrencinin bağımsız bilimsel araştırma

yapma, olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Doktora programı; dersler, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve savunması,
tez çalışması, tez savunma sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur.

(3) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

(4) Doktora programları ikinci öğretim programı olarak açılamaz.
Öğrenim süresi
MADDE 45 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-
tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Danışman ataması ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 46 – (1) Her bir öğrenci için danışman ataması, yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için ise en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar 23 üncü madde hükümlerine göre yapı-
lır.
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(2) Tez danışmanının öğrenciyle birlikte belirleyeceği tez konusu/başlığı ilgili anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Tez konusu/başlığı, uygun bulunması
halinde ilgili EYK kararıyla kesinleşir. İlgili EYK, tez konusu önerisini uygun bulmaması ha-
linde değiştirilmesini talep edebilir.

Ders ve tez yükü
MADDE 47 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim ve öğretim dönemi 60 AKTS’den az ol-
mamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de
en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak
üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK
onayı ile ilgili anabilim dalının yüksek lisans programından, farklı anabilim dallarından ya da
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans veya doktora derslerinden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğren-

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

(2) Derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini başarıyla tamamlamak şartıyla
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın sonunda;
lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en erken beşinci, en geç yedinci yarıyılın sonunda
yeterlik sınavına girilmesi zorunludur. Başvurmayan ya da başvurmuş olmasına rağmen sınava
girmeyen öğrenci, hakkını kullanmış ve başarısız sayılır. 

(3) Doktora yeterlik sınavı; doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Doktora yeterlik komitesi, anabilim/bilim dalı başkanlığınca her yıl ekim ayının ilk haftasında
önerilir ve ilgili EYK tarafından bir yıl süre ile atanır. Komite, anabilim/bilim dalı başkanı ile
dört öğretim üyesinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve
değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak
üzere, danışman dâhil beş ve biri başka bir yükseköğretim kurumunda görevli olmak üzere iki
yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim
kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden olu-
şur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanların-
dan oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav aşamalarında her bir jüri üyesi, öğrencinin
başarı notunu 100 üzerinden değerlendirir. Başarı notu 70 ve üzeridir. Sınav jürileri, öğrencinin
yazılı ve sözlü sınavlardaki nihaî başarı durumunu değerlendirirken her bir jüri üyesinin verdiği
notları ayrı ayrı dikkate alarak, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) 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.
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(6) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları yılda iki kez yapı-
lır.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü aşa-
malardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin
doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınavına giren öğrenciye, sınavda başarılı olması halinde danışmanı ve ana-
bilim dalı başkanlığının onayını alarak tez başlığı, tez konusu ve tez izleme komitesinin belir-
lenerek en geç bir ay içerisinde oluşturulması gerektiği hususu enstitü tarafından yazı ile tebliğ
edilir.

(9) İlgili anabilim dalı başkanlığı, öğrenci ve danışmanın da görüşlerini dikkate alarak
belirleyeceği tez başlığı ve tez konusu ile tez izleme komitesini en geç bir ay içerisinde enstitüye
önerir. Önerinin uygun bulunmaması hâlinde ilgili EYK, değişiklik talep eder. Anabilim dalı
başkanlığı değişiklik talebine uygun önerisini beş iş günü içerisinde enstitüye sunar. Öneri
EYK tarafından uygun görülmesi hâlinde kesinleşir. Öğrencinin geçerli bir mazereti olmaksızın
danışmanı ile bu fıkrada belirtilen tez başlığı, tez konusu ve tez izleme komitesi oluşturulması
konularında iletişim kurmaması nedeniyle tez önerisi savunmasının altı ay içinde yapılamaması
durumunda öğrenci tez önerisini savunmamış sayılır ve 49 uncu maddenin sekizinci fıkrası
hükmü uygulanır.

Tez süreci
MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, tez konusuna uygun

öğretim üyelerinden oluşan tez izleme komitesi önerisi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı
tarafından enstitüye bildirilir ve EYK kararıyla kesinleşir.

(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
atanması durumunda ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir.

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

(4) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, ya-
pacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme
komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü sa-
vunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(5) 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 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) 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
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın dördüncü fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(8) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, bu tarihten itibaren tez çalışması faaliyetleri ile il-
gili olarak her yıl ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında, tez izleme komitesi tarafından
birer defa olmak üzere ara değerlendirmeye tabi tutulur. Varsa ikinci danışman toplantılara oy
hakkı olmadan katılabilir. Öğrencinin kabul edilen tez önerisi EYK tarafından karara bağlan-
dıktan altı ay sonra birinci tez izleme raporunu; takip eden her altı ayın sonunda ise, izleyen
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tez izleme raporlarını toplantı tarihinden bir ay önce tez izleme komitesine yazılı bir rapor ile
sunar ve sözlü olarak savunur. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki
dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışma raporu, komite tarafından
başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak
üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Raporunu, süresi
içinde sunmayan veya savunmayan öğrenci başarısız sayılır.

(9) Doktora öğrencisinin, tez savunma sınavına girebilmesi için, alanı veya tezi ile ilgili,
ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası hakemli bir der-
gide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını EYK’ye sunması gerekir. Tez danışmanları bu
yayında ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

Tezin sonuçlanması
MADDE 50 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına

teslim eder. Danışmanın, tezin enstitü yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair
görüşü, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bil-
dirilir. Öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını enstitüye teslim eder.

(2) Tezin sonuçlanabilmesi için başarılı olarak değerlendirilen en az üç tez izleme ko-
mitesi raporunun ilgili enstitüye sunulmuş olması gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri
ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl öğretim üyesinden oluşur.
Ayrıca biri Üniversite dışından olmak üzere iki de yedek üye belirlenir. Danışmanın oy hakkı
olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması du-
rumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, ikinci tez danışmanı da oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir.

(4) Öğrenci doktora tezinin savunmasından önce tezini, düzeltme verilen tezlerde ise
düzeltilmiş tezini danışmanına sunar. Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi
dâhilinde öğrenci ile birlikte Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır.
Danışman, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı nihaî raporunu alarak Enstitüye
gönderir. Rapordaki verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri
verilere göre gerçek bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek üzere
EYK’ye gönderilir.

(5) Öğrenci tezini, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarih-
ten sonra üç iş günü içinde yedek üyeler dâhil jüri üyelerine imza karşılığı, şahsen ve/veya kar-
go ile ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 10 günden az, 30
günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Öğrenci, tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölü-
münden oluşan sınavın süresi 1,5 saatten az, 3 saatten fazla olamaz. Tez sınavı; öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
ortamlarda gerçekleştirilir. 

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında
düzeltme kararı verilen öğrenciye tanınacak en fazla altı aylık süre, azami süreyi aşıyorsa azami
süreye dâhil edilmez. Altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yapan öğrenci, tezini aynı jüri önünde
yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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(7) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan, doktora tezinde başarılı olama-
yanlara talepleri halinde; tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer
şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Senato tarafından belirlenen doktora yayın ve/veya proje koşullarının sağlanması
gerekir.

(9) Öğrencinin istemesi ve danışmanın uygun görmesi ve EYK’nin onayı ile doktora
tezi, YÖK tarafından kabul edilmiş olan yabancı dillerde de yazılabilir. Yabancı dilde yazılmış
olan tezlerin yazımına ilişkin hükümler EYK tarafından belirlenir.

Diploma
MADDE 51 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. EYK, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci; koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri ko-
misyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.  

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 52 – (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 programdır.

(2) Sanatta yeterlik programı; dersler, seminer, tez çalışması, varsa tez konusu ile ilgili
dinleti, sergi, gösteri, resital, konser, temsil, proje çalışması, tez sınavı, uygulamalı sınav ve
varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur.

Öğrenim süresi
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.
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(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Danışman ataması ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 54 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez da-

nışmanı ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmaların konusu ile tez başlığını enstitüye önerir. Tez konusunun uygun görülmemesi
halinde, ilgili EYK değişiklik talep eder. Tez danışmanı ile tez konusu ve tez başlığı EYK ka-
rarıyla kesinleşir. Danışman ataması yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç ikinci
yarıyılın, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en geç dördüncü yarıyılın sonuna
kadar ve 23 üncü madde hükümlerine göre yapılır.

Ders ve tez yükü
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim ve öğretim dönemi 60 AKTS’den
az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edil-
miş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, re-
sital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK
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.

(3) Lisans dersleri, ders sayısı ve kredi hesabında dikkate alınmaz.
Tez/Sanatta yeterlik süreci
MADDE 56 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

(2) Sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrencilerin, tez savunma sınavına girebil-
meleri için, alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisi olduğu en az bir adet makalesinin
ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması veya
dinleti, performans, sergi, defile, çalıştay, proje uygulamaları ve benzeri kişisel bir etkinlik
yapmış olması ön şart olarak aranır. Söz konusu yayında tez danışmanları ortak yazar olarak
yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

Tez/Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 57 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına

teslim eder. Danışmanın, tezin enstitü yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair
görüşü, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bil-
dirilir. Öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını enstitüye teslim eder.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi dâhilinde öğrenci ile birlikte Üniversi-
tenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır. Danışman, söz konusu teze ilişkin in-
tihal yazılım programı nihaî raporunu alarak enstitüye gönderir. Rapordaki verilerde veya sınav
jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri verilere göre gerçek bir intihalin tespiti ha-
linde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir.
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(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere
danışman dâhil beş kişiden oluşur. Ayrıca biri Üniversite dışından olmak üzere iki de yedek
üye belirlenir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Öğrenci tezini, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarih-
ten sonra, üç iş günü içinde yedek üyeler dâhil jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kar-
go ile ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 10 günden az 30
günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sanatta yeterlik çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan sınavın süresi 1,5 saatten az, 3 sa-
atten fazla olamaz. Sınav, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır. Tez jürisi,
ilgili programın özelliğine göre öğrenciden aşağıda belirtilen performansı yapmalarını ister ve
bu performansı değerlendirmeye alır:

a) Enstrüman ve korepetisyon programları ile oda müziği ve şan programlarında, yüksek
lisansta belirtilen dinletiye ek olarak sadece enstrüman için bir konçerto çalınması.

b) Şeflik programında, danışmanın belirlediği iki ayrı devre ait eserin büyük orkestra
veya büyük koro ile icrası.

c) Kompozisyon programında, batı standartlarında bestelenmiş 10-15 dakikalık orkestral
eser.

ç) Teori programında, klasik dönemden itibaren bir orkestral eserin piyano transkripsi-
yonunun yapılması.

d) Bale programında, klasik bale repertuarından pas de deux’nün, kız ve erkek solo
varyasyonları ve codası ile uygulanması ve uygulatılması, ileri bale tekniği ile metodik bale
uygulanması ve uygulatılması.

e) Tiyatro programında, tiyatro edebiyatının klasik veya modern eserlerinden seçilmiş
bir oyunun sahneye konması.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Azami süreler içerisinde tez sa-
vunma ve sanatta yeterlik çalışması sınavına girerek hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye
tanınacak en fazla altı aylık süre, azami süreyi aşıyorsa azami süreye dâhil edilmez. Sanatta
yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli dü-
zeltmeleri yapar ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı
jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik ça-
lışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara, talepleri halinde aynı adlı veya EYK
tarafından uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bünyesinde yer
alması koşuluyla gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları
kaydıyla, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte sanatta yeterlik programı için belirlenen bütün ko-

şulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitü tarafından istenen diğer işlemleri de yerine getiren
öğrenciye, üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunan ve sanat dalının
özelliğine göre alanı belirleyen sanatta yeterlik diploması verilir.

(2) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci; bu koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde ilişiği kesilir.
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(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir.

(4) Tezin bir kopyası, tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda
YÖK’e gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ek süre
MADDE 59 – (1) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşama-

sındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına
göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre
verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Engelli öğrenciler
MADDE 60 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili EYK engelli öğrenciler için ge-

rekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.
Elektronik ortamda interaktif sınav
MADDE 61 – (1) Danışmanın yazılı teklifi EABD başkanlığının önerisi ve EYK'nin

onayı ile enstitü bünyesinde yapılacak olan yüksek lisans tez savunmaları, sanatta yeterlik/dok-
tora yeterlik sınavları, tez izleme komite toplantıları, doktora/sanatta yeterlik tez savunmaları
gibi sınavlar elektronik ortamda interaktif olarak yapılabilir.

(2) İlgili sınavların elektronik ortamda interaktif olarak nasıl ve ne şekilde yapılacağına
ilişkin usul, esas ve ilkeler EYK tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Lisansüstü Eğitim

ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili enstitü kurulu ve
ilgili EYK kararları uygulanır. 

(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek olağandışı durumlarda ve bu durumların et-
kisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim-öğretimin aksamadan sürdürülmesinin sağlanabilmesi
ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, eğitim öğretime ve sınavlara ilişkin esas-
larda, yöntemlerde ve takvimde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya Senato yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 63 – (1) 11/7/2019 tarihli ve 30828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ban-

dırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
(2) 2019-2020 eğitim-öğretim yılından önce tezli yüksek lisans programına kayıt yap-

tıran öğrencilere 36 ncı maddenin onuncu fıkrasının ikinci cümlesi uygulanmaz.
(3) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak

kabul edilen öğrencilere 63 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 15 inci mad-
desi hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/12/2017 tarihli ve 30271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit

Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TÜKETİCİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/7/2014 tarihli ve 29052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üni-

versitesi Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARKEOLOJİSİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/10/2016 tarihli ve 29873 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit

Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sabancı Üniversitesinden:
SABANCI ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Sabancı Üniversitesinin 16/11/2018 tarihli ve 30597

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale
Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kira-
lama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu kurum ve
kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar
çerçevesinde yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek ama-
cıyla hazırlanmıştır.

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

nunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf  Yükseköğretim
Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduk-

ları ortak girişimleri,
b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, si-

gorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizas-
yon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgi-
sayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,

c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imza-
lanması ile tamamlanan işlemleri,

ç) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari
şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve
gerekli diğer belge ve bilgileri,

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetinin uy-

gun gördüğü Üniversite yöneticisi veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Sabancı Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: Sabancı Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluş-

turmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: Sabancı Üniversitesinin Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: Sabancı Üniversitesinin münhasıran eğitim öğretim faaliyetleriyle

ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama ve benzeri
işlemleri,

j) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

k) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,
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l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren
belgeleri,

m) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,
n) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli

bir tarifeye göre yapılabilen alımları,
o) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili

maddelerinde gösterilen işlemleri,
ö) Üniversite: Sabancı Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

mamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj
işleri ile benzeri yapım işlerini,

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, re-

kabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla
ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğ-
retim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 5 – (1) Üniversite 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda, iha-

leye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin
belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.

Tahmini bedel
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tah-

mini bedel, Üniversite tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde
bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası,
borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması,
kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Ser-
maye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK
mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme ra-
porlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir
hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale
komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler
için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fi-
yatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlilik ilanlarında yer verilmez.
İsteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

Komisyonlar
MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, Üniversitenin görevlilerinden birinin başkanlığında,

ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılmasıyla kurulacak komisyonları
görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun;
muayene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonu kurulması zorunludur.

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği
kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.
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(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

İhale işlem dosyası
MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokü-
manı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve
diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler
bulunur.

Onay belgesi
MADDE 9 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belge-

sinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kul-
lanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve
geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne
olacağı gösterilir.

(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci
başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

İlan
MADDE 10 – (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İlan ile

ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırla-
yabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7
günden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayınlanan yerel ga-
zetelerde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir bölümde
ilan edilir. İnternet sitesinde yayınlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğ-
rudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
ç) Geçici teminat miktarı.
d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yeni-

lenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya
sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
İhale/ön yeterlik dokümanı
MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın
bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından
tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, un-
vanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.
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İhaleye katılamayacaklar
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak

ve denetlemekle görevli olanlar.
b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer ka-

nunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak  vakıf yükseköğretim kurumlarınca
veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan do-
layı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak

istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edi-
lenler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-
tılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı
%10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri
ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedi-
lerek ihale iptal edilir.

Şartnameler
MADDE 13 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve tek-

nik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlere, ihale dokümanının bir parçası
olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat
eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Alt yükleniciler
MADDE 14 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir.
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorum-
luluğunu ortadan kaldırmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri

İhale usulleri
MADDE 15 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile

yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık
usullerinden biri uygulanır.

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uy-
gulanması esastır.

(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19 uncu
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal
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ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının
%10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetinin, Üniversite lehine sonuç üre-
teceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

Açık ihale usulü
MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin
özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygu-
lanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön ye-
terlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ila-
nında belirtilir.

(3) Ön yeterlilik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlilikleri tespit edi-
lenler arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli
veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet
edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli
sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.

Pazarlık usulü
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi

gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması.

c) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek altıyüzonaltıbinyediyüzkırksekiz TL’ye karşılık gelen tu-
tardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir
ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kira-
lanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.

(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın
(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik
belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir
istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına
esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıl-
dığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında göste-
rilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alın-
ması zorunlu değildir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde
ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler sonucunda
ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat tek-
lifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
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(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı maddeye göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pazarlık görüş-
meleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat

alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi.
b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

ç) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE ora-
nına göre güncellenecek üçyüzsekizbinüçyüzyetmişdört TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli
aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yet-
kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-
yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan
Üniversitenin adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve
mühürlenir. Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön ye-
terlik dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam
ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulun-
maması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce
imzalanmış olması zorunludur.

(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Pos-
tadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tes-
pit edilir.

(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.
(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye

katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin
edilebilir.

(6) Üniversite; Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin siste-
me kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluş-
turabilir veya bu sistemlere katılabilir.
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Geçici teminat
MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-

mak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici te-
minat alınması zorunlu değildir.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,

kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen
ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin
birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-
rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca im-
zalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan bel-
geler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.

(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin
değerlendirme dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını
etkilemeyecek nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından
belirlenen sürede isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak
istenir. Belirlenen sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı
bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine ge-
çilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kri-
terlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı
incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üni-
versitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu tek-
lifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açık-
lamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 23 – (1) 22 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, eko-

nomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-
daki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsur-
ların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
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(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç işgünü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 24 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uy-

gun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üze-
rinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla % 6 oranında kesin
teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetki-
lisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile
de Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin doku-
zuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Eko-
nomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre sözleşme
yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversitenin bu yü-
kümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en
geç beş işgünü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden
vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı bel-
gelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 26 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Mua-
yene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokü-
manında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler
İhale usulleri
MADDE 27 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,
açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.
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(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık
teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi
karar verir.

Kapalı teklif usulü
MADDE 28 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas ola-
rak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mü-
hürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi
işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı
ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversi-
teye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönde-
rilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin
adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gön-
derilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki ge-
cikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten
sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin
ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra
numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan is-
teklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer
belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon
başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve
üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra
hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak su-
retiyle ihale sonuçlandırılır.

Açık teklif usulü
MADDE 29 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-
tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gön-
derebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif
son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.
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(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-
gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-
lırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Pazarlık usulü
MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkma-

ması.
b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya bekleme-

den doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.
(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde,  en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak

fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler
sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini
vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale
yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı
gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırla-
maya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu
durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.

Uygun bedelin tespiti
MADDE 31 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif
eden istekliyle sözleşme imzalanır.

(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen be-
dellerin en yükseğidir.

(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin
tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda be-
lirtilir.

(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tah-
mini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda be-
lirtilir.

(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek aza-
mi indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve
isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit
olunur.

Geçici teminat
MADDE 32 – (1) İsteklilerden,  tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat

alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 33 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adres-
leri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
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(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç işgünü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 34 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale
bedelinin %6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla
kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hü-
küm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 35 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale
yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yö-
netmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel tekli-
finin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında be-
lirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç işgünü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin sa-
hibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En
uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin
de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda ken-
disine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamla-
mak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim
etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin
bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş işgünü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi
ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve is-
tekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar
sebep olanlara tazmin ettirilir.

(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi
kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mec-
burdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden
bir talepte bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İhalenin iptal edilmesi
MADDE 36 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer

alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan husus-
ların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce
ihaleyi iptal edebilir.
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(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle is-
teklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-
leye çıkılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 37 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

saktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs et-

mek.
ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı

olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve dav-

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar
hakkında uygulayacağı yaptırımlara ilişkin olarak mütevelli heyet kararı alır. Alınan bu kararlar
Üniversite tarafından ilan edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün iha-

leler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip
yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleş-
meler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi
belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön ye-
terlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri
MADDE 39 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak

devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
Teminat
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası

dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda
gösterilir.

İtiraz
MADDE 41 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir

hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-
lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.

(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-
rar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik baş-
vurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
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ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince
ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onay-
lanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce  itirazda bulunan
istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üni-
versite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve
sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 42 – (1) Üniversite;
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel

bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte

Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile serma-

yesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,
ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü

durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim
ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip
kuruluşlardan,

e) Üniversitenin sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,
f) Eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,
yapacakları alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan

tahmini bedel belirlenmek suretiyle yapılır.
(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma

merkezi gibi eğitim öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönet-
melik hükümleri uygulanmaz.

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 43 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alım-
ları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı ve miktarı esas
alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule göre
gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yö-

netmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 14/4/2015 tarihli ve 29326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sa-

bancı Üniversitesi Satınalma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti

yürütür.
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
KIYMETLİ MADEN STANDARTLARI VE RAFİNERİLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli
Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’in üçüncü maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“ı) Bağımsız Güvence Raporu: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetim Standardı 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin
Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Diğer Güvence Denetimlerine
uygun olarak gerçekleştirilen denetim sonucunda yetkili bağımsız denetim kuruluşları tarafın-
dan düzenlenen raporu,

i) İç kontrol sistemi: Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından ya-
pılan düzenlemelerle asgari koşulları belirlenen kurumsal yapıyı,

j) İç kontrol birimi: Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından yapılan
düzenlemelerle esasları belirlenen ve iç kontrol sisteminin oluşturulması, işleyişi ile raporla-
masından sorumlu birimi,

k) İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi: Bakanlığın uygun görüşü alınmak sure-
tiyle Borsa tarafından yapılan düzenlemelerde yer alan asgari nitelikleri haiz, gerekli yetkiyle
donatılmış ve rafineri tarafından istihdam edilen görevliyi,

l) Tedarik Zinciri Uyum Raporu: Uluslararası kriterlere göre Bakanlığın uygun görüşü
alınmak suretiyle Borsa tarafından belirlenen sorumlu kıymetli maden tedarik zincirine ilişkin
usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan ve ilgili raporlama dönemini kapsayan işlemlerin bu
usul ve esaslara uygunluğunu gösteren raporu,

m) Yetkili bağımsız denetim kuruluşları: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-
dartları Kurumu tarafından KAYİK (Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluş) olarak yetkilendiril-
miş kuruluşlar arasından Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından yapılan
düzenlemelerde yer alan şartları sağlayan ve bu şartları sağladığı Borsa tarafından liste halinde
ilan edilen bağımsız denetim kuruluşlarını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan
“10” ibaresi “35” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, ikinci fıkra-
sında yer alan “ve ğ” ibaresi “, ğ ve ı” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya “belgelerin” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “ve i bendindeki raporların” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin
üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “Komisyon,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü,” ibaresi ek-
lenmiş olup aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 

“ı) Etkin bir iç kontrol sistemi oluşturulması, Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle
Borsa tarafından yapılan düzenlemelerde belirlenen yeterli sayıda iç kontrol ve tedarik zinciri
uyum görevlisinin yönetim kurulunca atanması ve gerekli yetkilerle donatılması ile Borsa dü-
zenlemeleri kapsamında iç kontrol biriminin kurulmuş olması,

i) Tedarik Zinciri Uyum Raporunun hazırlanması ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve De-
netim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetimi Standartlarına göre yet-
kili bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ile bu denetim sonucunda makul gü-
vence seviyesinde güvence verilen Bağımsız Güvence Raporunun hazırlanması,”
“Söz konusu uygunluk raporu salt çoğunluk ile kabul edilir. Ancak, salt çoğunluk oyları içeri-
sinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, Borsa
İstanbul A.Ş. ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün oylarının hepsinin birlikte
bulunması zorunludur.”
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MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“Yaptırım
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde Türkiye’de kurulu rafineriler Borsa tara-

fından rafineri listelerinden çıkarılır:
a) Rafinerinin bu Tebliğde belirtilen şartları haiz olmaması veya sonradan yitirdiğinin

belirlenmesi.
b) Rafinerinin gerekli teknik şartlarda ve standartlarda üretim yapmadığının tespit edil-

mesi.
c) 15 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında hazırlanması gereken Tedarik Zinciri

Uyum Raporunun rafineri tarafından hazırlanmaması veya söz konusu fıkraya istinaden hazır-
lanan Bağımsız Güvence Raporunun sonuç bölümünde olumsuz görüş verilmesi veya görüş
vermekten kaçınılması ve/veya güvence denetimi yapılmaması.

ç) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (i) bendindeki raporların Borsaya sunulmaması
veya söz konusu bent uyarınca sunulan bağımsız güvence raporunun sonuç bölümünde hak-
kında olumsuz görüş verilmesi veya görüş vermekten kaçınılması. 

(2) 15 inci madde kapsamında Borsaca yapılan incelemeler sonucunda aykırılıkların
tespiti halinde aykırılıkların mahiyet ve önemine göre, Bağımsız Güvence Raporu sonucuna
bakılmaksızın, uyarı, para cezası ve Rafineri Listesinden çıkartma dahil Borsa tarafından ge-
rekli yaptırımlar uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(4) Her yılın Haziran ayı sonuna kadar Tedarik Zinciri Uyum Raporunun ve Bağımsız

Güvence Raporunun Bakanlığa ve Borsaya sunulması ile rafinerinin internet sitesinde yayım-
lanması zorunludur. Bağımsız Güvence Raporunda makul güvence seviyesinde güvence ve-
rilmesi gerekmektedir.

(5) Bu madde kapsamında Bakanlık ve Borsa, gerekli gördüğü hususların açıklanması
için yetkili bağımsız denetim kuruluşu ve rafinerilere sorular yöneltebilir ve denetim çalışma
kağıtları ile diğer belgeleri talep edebilir veya yerinde denetim yapabilir.

(6) Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından belirlenen sorumlu
kıymetli maden tedarik zincirine ilişkin usul ve esaslarda belirtilen yabancı sorumlu tedarik
programlarına uygun faaliyet gösterildiğine dair söz konusu programların yetkilendirilmiş ba-
ğımsız denetim kuruluşlar listesinde yer alan bir yetkili bağımsız denetim kuruluşu tarafından
hazırlanmış güncel Bağımsız Güvence Raporları da bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
raporların yerine kabul edilebilir. Bağımsız Güvence Raporunda makul güvence seviyesinde
güvence verilmesi gerekmektedir. Bu raporların da her yılın Haziran ayı sonuna kadar Bakanlığa
ve Borsaya gönderilmesi ile ayrıca rafinerinin internet sitesinde yayımlanması zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Borsa rafineri listesinde yer alan ve bu maddenin yürürlük

tarihi itibarıyla faaliyette bulunan rafineriler, durumlarını 1/7/2021 tarihine kadar bu Tebliğ
hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır. 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde
belirtilen sermaye yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen rafinerilere, bu yükümlü-
lüklerin yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verilir. Belirtilen süreler içe-
risinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen rafineriler Rafineri Listesinden çıkartılır.

(2) Bu Tebliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 2021 yılını kapsayan Tedarik
Zinciri Uyum Raporu ve Bağımsız Güvence Raporu için rapor dönemi 1/7/2021 – 31/12/2021
olarak kabul edilebilir.”

Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                 21 Şubat 2021 – Sayı : 31402



MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

—— • ——
Hazine ve Maliye Bakanlığından:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2021-32/60)

MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Pa-
rası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’in
6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin üçüncü
fıkrasında yer alan “gerçekleştirilen” ibaresi “gerçekleştirilenler dahil olmak üzere ithal edilen”
şeklinde değiştirilmiş; aynı maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten
kaldırılmıştır.
“Ancak, standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde Gümrük İdarelerine ayar raporu
ibraz edilmesi zorunlu olup bu ayar raporları yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel
Müdürlüğünce düzenlenebilir.”

“(4) Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şir-
ketlerince standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithal edilmesi mümkündür.

(5) İşlenmemiş kıymetli madenlerin yalnızca “peşin”, “mal mukabili” ve “bedelsiz”
ödeme şekilleri ile ithalatı mümkündür.

(6) İşlenmemiş kıymetli madenlerin “bedelsiz” ödeme şekliyle ithali aşağıda belirtilen
usul ve haller dışında mümkün değildir. 

a) Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında yapılan ithalat işlemleri.
b) İşlenmemiş kıymetli madenlerin Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine

eklenmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla “bedelsiz” ödeme şekliyle it-
halatı mümkündür. Söz konusu işlenmemiş kıymetli madenlerin sermayeye eklenmesi
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 342 nci ve 343 üncü maddeleri kap-
samında gerçekleştirilir. Bu bendin uygulanmasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığınca be-
lirlenecek usul ve esaslar Merkez Bankasınca ilan edilir.

c) İşlenmemiş kıymetli madenlerin 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat
Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No:2018-32/48)’de ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen ihracat
bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla ilgili ihracat bedellerinden mahsup
edilmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla “bedelsiz” ödeme şekliyle ithalatı
mümkündür. Ancak, mahsup edilecek bedele ilişkin fiili ihracatın kıymetli madenlerin ithal
edilmesinden önce gerçekleştirilmiş olması zorunludur. Bu hususların uygulanmasıyla ilgili
usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Standart dışı işlenmemiş kıymetli
madenlerin bu bent kapsamında ithalinde, söz konusu kıymetli madenlerin Borsa İstanbul

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/11/2006 26350
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 12/11/2009 27404
2- 26/9/2012 28423
3- 4/4/2017 30028
4- 7/9/2018 30528
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A.Ş.’ye teslimini müteakip standart işlenmemiş kıymetli madene dönüştürülmesi zorunlu olup
rafinasyon için gerekli süreçler Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Borsa
İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Hazine ve Maliye Bakanlığından:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA 
İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) 

(TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2021-32/61) 

MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Teb-
liğ No: 2018-32/48)’in 7 nci maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş; aynı maddenin mevcut beşinci fıkra-
sında yer alan “dördüncü” ibaresi “Dördüncü ve beşinci” olarak değiştirilmiştir.

“(5) Kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından aracılık edilen işlenmemiş kıymetli
madenler ithalinde ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal
ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Ba-
kanlığınca belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/2/2008 26801
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 2/4/2009 27188
2- 11/7/2009 27285
3- 26/9/2012 28423
4- 30/12/2015 29578
5- 25/1/2018 30312
6- 7/9/2018 30528
7- 6/10/2018 30557
8- 16/11/2018 30597
9- 3/3/2020 31057
10- 30/1/2021 31380

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/9/2018 30525

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/3/2019 30703

2- 31/8/2019 30874

3- 31/12/2019 30995 (5. Mükerrer)

4- 28/8/2020 31227
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara Batı 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1419 

—— • —— 
Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1420 
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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1413 
 

—— • —— 
 

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1410 
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Tekirdağ 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1395 

—— • —— 
Tekirdağ 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1396 

—— • —— 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1394 
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Sivas 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1442 
 

—— • —— 
 

Sivas 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 1443 
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İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1412 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DİPKAZAN SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar ve Karacabey Tarım İşletme Müdürlükleri 

ihtiyacı 10 adet 5 ayaklı, çizel tip, askılı, merdaneli, otomatik yaylı dipkazan satın alınacaktır. 
Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar /ANKARA 

adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına 
yatırılacaktır. 

İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 
olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, 
damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 16.03.2021 günü saat 14.30’a kadar 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 
şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate 
alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 
yapılacaktır. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 
olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli 
tespit etmekte serbesttir. 

ADRES: 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Karanfil Sok. No.62 
06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 
Tel  :90 (312) 417 84 70 (5 Hat) 
Faks:90 (312) 417 78 39 
 1424/1-1 
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LABORATUVARLAR MALZEMELERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarları ile Atıksu Arıtım Tesisi Laboratuvarları İçin 

Cam ve Diğer Malzemeler Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İKN: 2021/87333 

1-İdarenin    

a)  Adı 

b) Adresi 

:Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

:Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası :0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01 

2-İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Cins ve Miktarda Toplam 83 Kalem Laboratuvar 

 Cam ve Diğer Malzeme 

b) Teslim yeri :Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı-Etimesgut 

ANKARA  

c) Teslim tarihi  : Malzemeler sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe 

başlama tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) takvim günü 

içinde teslim edilecektir.  

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer :Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 05.03.2021 Cuma günü, saat 14.00  

4-İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5-İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve şartnameler 

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

teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6-Teklifler, 05.03.2021 Cuma günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 

(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

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

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

10-Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 1330/1-1 
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VANTÜP, “Y” PARÇASI (PANTOLON) VE REDÜKSİYON ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK İHTİYACI OLARAK 13 Kalem Vantüp, Vantüp İçin “Y” Parçası Pantolon ve 

Redüksiyon Alımı 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE 

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

 

İhale kayıt numarası : 2021/83487 

1- İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire 

Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.259 47 94 –84 Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi 

(varsa) 

: Satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2- İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi –  

Vantüp, “Y” Parçası (Pantolon) ve Redüksiyon Alımı 

Miktarı: 

(Adet) 

a) Niteliği, türü ve miktarı - Vantüp 

- Vantüp için “Y” Parçası (Pantolon) 

- Çelik Telli Vantüp 

- Redüksiyon 

1.380 

455 

166 

100 

TOPLAM: 2.101 

b) Teslim yeri : Teknik şartnamede belirtildiği gibi Kurumumuza teslim 

edilecektir. 

c) Teslim tarihi : 13 Kalem vantüp 120 günde teknik şartnamede belirtildiği gibi 

Kurumumuza teslim edilecektir.  

3- İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 15.03.2021 - Pazartesi – Saat 15: 00 

c) Dosya no : 2117010 

 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 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 kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi, 

j) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

- Her iki tip vantüp için; 

Firmalar teklif ettikleri ürünlere ait, akredite kuruluşlardan alınmış 2014/34/AT direktifine 

uygun sertifikalarını ya da Türkiye’de akredite olmuş laboratuvardan alınmış test belgelerini 

(anti-statik ve alev yürütmez) ya da Kurumumuz Alev Sızdırmazlık Şube Müdürlüğünden 

alınabilecek olan test belgelerini teklifle vereceklerdir. Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle 

birlikte verilecektir. Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, 

TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında 

sunacaklardır. 

4.3. Firmalar tekliflerinde, teknik şartnamemizde istenen belgeleri vererek hangi üretici 

firmayı belirttilerse, malzeme tesliminde de verdikleri malzemeler aynı üretici firmaya ait 

olacaktır. Üretici firmaya ait sevk irsaliyesi ile teknik şartnamede belirtilen, üretici firmaya ait 

teknik özellikleri içeren test sertifikasını malzeme tesliminde vereceklerdir. Aksi halde 

malzemeler reddedilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 

fiyat avantajı uygulanması dikkate alınarak grup toplamında en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 
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5.2. İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

7- İhale dokümanının TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd. 68. Sokak) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

İhale dokümanının kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale doküman 

bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç: 15.03.2021- Pazartesi – Saat 15: 00’ a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede 3 kalem çelik telli vantüp ve diğer 10 kalem malzeme ekonomik 

açıdan 2 grup olarak değerlendirilecektir. Malzeme grupları ekonomik açıdan toplamda 

değerlendirileceğinden söz konusu gruplara kısmi teklif verilemeyecektir. 

10- İstekliler 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 dışı bırakılacaktır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 1329/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

“YURT VE SOSYAL HİZMET BİNALARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME 
PAKETİ” 

(AIIB-WB6-YAPIM-01) 
1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB), Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve ECO Ticaret ve Kalkınma 
Bankası’ndan (ECO) İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının 
yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.  

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)’nın 
satın alma esas ve usulleri doğrultusunda (AIIB Interim Operational Directive on Procurement 
Instructions for Recipients (June 2, 2016)), Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive 
Tendering – NCT) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi –(AIIB-WB6-YAPIM-01) 
İstanbul İlinde 1 adet sosyal hizmet binasının yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü 

bedel olarak gerçekleştirilecektir.  
AIIB-WB6-YAPIM-01

S. 
No 

İli İlçesi Yapının Adı - Adresi 

1 İstanbul Göztepe 
Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi Merdivenköy Mah. Şair Arşi Cad. No:56 34732 
Kadıköy/İSTANBUL

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir.  

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2018-2019-2020 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları 
kullanılmak sureti ile 2021 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 45.000.000 
TL olması gerekmektedir. (Bu ihale kapsamında 2018 ve 2019 yıllarına ait inşaat cirosunun 2020 
yılına çevrilmesi işleminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılacak olup; 
2020 yılına çevrilmiş toplam ciroların 2021 yılına çevirme işleminde 2021 Ocak ayı TÜFE oranı 
kullanılacaktır.)Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya 
yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem 
neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına 
düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel 
ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 
ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul 
edilmesine yönelik olarak; "Yapı kullanım belgesi" tarihindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından belirlenen yapı satış m2 maliyeti ile belgede yazılı yapı alanının çarpılmasıyla 
hesaplanan rakam konut satış fiyatı olarak kabul edilir. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2016-2020) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
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kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 10.000 m2 yeni bina inşaatı 
(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun 
olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar 
alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli 
sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 9.000.000 TL 
olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AIIB-WB6-YAPIM-01) 
yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde 
başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif 
para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 1.250.000 
TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 05 Nisan 2021 günü saat 
(yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır  

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  
Türkiye Cumhuriyeti  
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 34692 
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 
Tel  : +(90) (216) 505 55 00  
Fax  : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail  : info@ipkb.gov.tr 
Web  : www.ipkb.gov.tr 1322/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM 
İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(KFW-WB4-YAPIM-44) 
1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası (IDB), Alman Kalkınma Bankası 
(KfW), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve ECO Ticaret ve Kalkınma Bankası’ndan (ECO) 
İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında 
kullanılmak üzere kredi almıştır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki yapıların anahtar 
teslimi götürü bedel yapım işleri için Dünya Bankası’nın satın alma esas ve usulleri 
doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı 
tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi – (KFW-WB4-YAPIM-44) 
İstanbul İlinde 1 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleştirilecektir. 
KFW-WB4-YAPIM-44

S. 
No 

İli İlçesi Yapının Adı - Adresi 

1 İstanbul Kadıköy 
Kadıköy Anadolu Lisesi – Okul Blokları 
Caferağa Mah. Dr. Esat Işık Cad. No:68 
Kadıköy/İSTANBUL

2 İstanbul Kadıköy 
Kadıköy Anadolu Lisesi – Yurt  
Caferağa Mah. Dr. Esat Işık Cad. No:68 
Kadıköy/İSTANBUL

3 İstanbul Kadıköy 
Kadıköy Anadolu Lisesi – Konferans Salonu 
Caferağa Mah. Dr. Esat Işık Cad. No:68 
Kadıköy/İSTANBUL

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir.  

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2018-2019-2020 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları 
kullanılmak sureti ile 2021 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 100.000.000 
TL olması gerekmektedir. (Bu ihale kapsamında 2018 ve 2019 yıllarına ait inşaat cirosunun 2020 
yılına çevrilmesi işleminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılacak olup; 
2020 yılına çevrilmiş toplam ciroların 2021 yılına çevirme işleminde 2021 Ocak ayı TÜFE oranı 
kullanılacaktır.)Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya 
yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem 
neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına 
düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel 
ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 
ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul 
edilmesine yönelik olarak; "Yapı kullanım belgesi" tarihindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından belirlenen yapı satış m2 maliyeti ile belgede yazılı yapı alanının çarpılmasıyla 
hesaplanan rakam konut satış fiyatı olarak kabul edilir. 
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II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2016-2020) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum ve 
Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 
kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 80.000 m2 yeni bina 
inşaatı(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine 
uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine 
kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli 
sayılmayacaktır.  

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 19.000.000 TL 
olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında 
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması 
durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi 
ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi 
olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif 
Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda 
ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (KFW-WB4-YAPIM-44) 
yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde 
başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif 
para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 3.000.000 
TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 02 Nisan 2021 günü saat 
(yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır  

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  
Türkiye Cumhuriyeti  
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 34692 
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 
Tel  : +(90) (216) 505 55 00  
Fax  : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail  : info@ipkb.gov.tr 
Web  : www.ipkb.gov.tr 1323/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(ECO-WB4-YAPIM-08) 
1- Türkiye Cumhuriyeti ECO Ticaret ve Kalkınma Bankası’ndan (ETDB) İstanbul’daki 

Okul Binalarını içeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır. 
2- Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 

firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankası’nın satın alma esas ve 
usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) 
yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi – (ECO-WB4-YAPIM-08) 
İstanbul İlinde 3 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleştirilecektir. 
ECO-WB4-YAPIM-08

S. 
No 

İli İlçesi Yapının Adı - Adresi 

1 İstanbul Adalar 
125. Yıl Atatürk Ortaokulu 
Büyükada-Maden Mah. Fişekhane Sok. No:20 Adalar/ 
İSTANBUL 

2 İstanbul Adalar 
Büyükada Halk Eğitim Merkezi 
Büyükada-Baş Lala Cad. No:13 Adalar/İSTANBUL 

3 İstanbul Adalar 
Büyükada Anaokulu 
Büyükada-Lale Hatun Sok. Karanfil Mah. 114 Ada 3 
Parsel Adalar/İSTANBUL 

3- İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir.  

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2018-2019-2020 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları 
kullanılmak sureti ile 2021 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 35.000.000 
TL olması gerekmektedir. (Bu ihale kapsamında 2018 ve 2019 yıllarına ait inşaat cirosunun 2020 
yılına çevrilmesi işleminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılacak olup; 
2020 yılına çevrilmiş toplam ciroların 2021 yılına çevirme işleminde 2021 Ocak ayı TÜFE oranı 
kullanılacaktır.)Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya 
yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem 
neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına 
düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel 
ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 
ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul 
edilmesine yönelik olarak; "Yapı kullanım belgesi" tarihindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından belirlenen yapı satış m2 maliyeti ile belgede yazılı yapı alanının çarpılmasıyla 
hesaplanan rakam konut satış fiyatı olarak kabul edilir. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2016-2020) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
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ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 7.500 m2 yeni bina inşaatı 
(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun 
olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar 
alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli 
sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 7.000.000 TL 
olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (ECO-WB4-YAPIM-08) 
yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde 
başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif 
para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 800.000 TL 
veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 01 Nisan 2021 günü saat (yerel 
saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır  

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  
Türkiye Cumhuriyeti  
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 34692 
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 
Tel  : +(90) (216) 505 55 00  
Fax  : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail  : info@ipkb.gov.tr 
Web  : www.ipkb.gov.tr 1324/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(ECO-WB4-YAPIM-07) 
1- Türkiye Cumhuriyeti ECO Ticaret ve Kalkınma Bankası’ndan (ETDB) İstanbul’daki 

Okul Binalarını içeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır. 
2- Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 

firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankası’nın satın alma esas ve 
usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) 
yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi – (ECO-WB4-YAPIM-07) 
İstanbul İlinde 1 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleştirilecektir. 
ECO-WB4-YAPIM-07 

S. 
No 

İli İlçesi Yapının Adı - Adresi 

1 İstanbul Beykoz 
Hacı Numan Ortaokulu 
Ortaçeşme Mah. Spor Cad. No:12 Beykoz/ İSTANBUL 

3- İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir.  

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2018-2019-2020 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları 
kullanılmak sureti ile 2021 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 35.000.000 
TL olması gerekmektedir. (Bu ihale kapsamında 2018 ve 2019 yıllarına ait inşaat cirosunun 2020 
yılına çevrilmesi işleminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılacak olup; 
2020 yılına çevrilmiş toplam ciroların 2021 yılına çevirme işleminde 2021 Ocak ayı TÜFE oranı 
kullanılacaktır.)Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya 
yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem 
neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına 
düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel 
ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 
ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.  Konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul 
edilmesine yönelik olarak; "Yapı kullanım belgesi" tarihindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından belirlenen yapı satış m2 maliyeti ile belgede yazılı yapı alanının çarpılmasıyla 
hesaplanan rakam konut satış fiyatı olarak kabul edilir. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2016-2020) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak  yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
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alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 10.000 m2 yeni bina inşaatı 
(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun 
olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar 
alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli 
sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 7.000.000 TL 
olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif  Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit  kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan:  IBAN-NO:  TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 
numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (ECO-WB4-
YAPIM-07) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB  sitemizde örneği bulunan 
dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif 
para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 800.000 TL 
veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 31 Mart 2021 günü saat (yerel 
saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır  

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  
Türkiye Cumhuriyeti  
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 34692 
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 
Tel   : +(90) (216) 505 55 00   
Fax   : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail  : info@ipkb.gov.tr 
Web  : www.ipkb.gov.tr 1325/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(ECO-WB4-YAPIM-06) 
1- Türkiye Cumhuriyeti ECO Ticaret ve Kalkınma Bankası’ndan (ETDB) İstanbul’daki 

Okul Binalarını içeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır. 
2- Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 

firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankası’nın satın alma esas ve 
usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) 
yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi – (ECO-WB4-YAPIM-06) 
İstanbul İlinde 2 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleştirilecektir. 
ECO-WB4-YAPIM-06 

S. 
No 

İli İlçesi Yapının Adı - Adresi 

1 İstanbul Bayrampaşa 
Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Akpınar Cad. Murat Mah. Gülay Sok. No:120  
Bayrampaşa / İSTANBUL 

2 İstanbul Gaziosmanpaşa 
Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Yıldıztabya Mah. Ortancalı Sok. No:1 
Gaziosmanpaşa/İSTANBUL 

3- İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir.  

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2018-2019-2020 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları 
kullanılmak sureti ile 2021 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 90.000.000 
TL olması gerekmektedir. (Bu ihale kapsamında 2018 ve 2019 yıllarına ait inşaat cirosunun 2020 
yılına çevrilmesi işleminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılacak olup; 
2020 yılına çevrilmiş toplam ciroların 2021 yılına çevirme işleminde 2021 Ocak ayı TÜFE oranı 
kullanılacaktır.)Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya 
yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem 
neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına 
düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel 
ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 
ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.  Konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul 
edilmesine yönelik olarak; "Yapı kullanım belgesi" tarihindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından belirlenen yapı satış m2 maliyeti ile belgede yazılı yapı alanının çarpılmasıyla 
hesaplanan rakam konut satış fiyatı olarak kabul edilir. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2016-2020) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak  yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
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belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 45.000 m2 yeni bina inşaatı 
(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun 
olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar 
alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli 
sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 20.000.000 TL 
olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif  Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit  kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan:  IBAN-NO:  TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 
numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (ECO-WB4-
YAPIM-06) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB  sitemizde örneği bulunan 
dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif 
para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 2.000.000 
TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 30 Mart 2021 günü saat 
(yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır  

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  
Türkiye Cumhuriyeti  
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 34692 
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 
Tel  : +(90) (216) 505 55 00   
Fax  : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web : www.ipkb.gov.tr 1326/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 21 Şubat 2021 – Sayı : 31402 

 

İHALEYE DAVET (İD) 
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(ECO-WB4-YAPIM-05) 
1- Türkiye Cumhuriyeti ECO Ticaret ve Kalkınma Bankası’ndan (ETDB) İstanbul’daki 

Okul Binalarını içeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır. 
2- Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 

firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankası’nın satın alma esas ve 
usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) 
yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi – (ECO-WB4-YAPIM-05) 
İstanbul İlinde 2 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleştirilecektir. 
ECO-WB4-YAPIM-05 

S. 
No 

İli İlçesi Yapının Adı - Adresi 

1 İstanbul Beşiktaş 
Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 
Dikilitaş Mah. Zerdali Sok. No:12 Beşiktaş/İSTANBUL 

2 İstanbul Beşiktaş 
Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi  
Dikilitaş Mah. Zerdali Sok. No:12 Beşiktaş/İSTANBUL 

3- İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir.  

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2018-2019-2020 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları 
kullanılmak sureti ile 2021 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 55.000.000 
TL olması gerekmektedir. (Bu ihale kapsamında 2018 ve 2019 yıllarına ait inşaat cirosunun 2020 
yılına çevrilmesi işleminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılacak olup; 
2020 yılına çevrilmiş toplam ciroların 2021 yılına çevirme işleminde 2021 Ocak ayı TÜFE oranı 
kullanılacaktır.)Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya 
yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem 
neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına 
düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel 
ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 
ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul 
edilmesine yönelik olarak; "Yapı kullanım belgesi" tarihindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından belirlenen yapı satış m2 maliyeti ile belgede yazılı yapı alanının çarpılmasıyla 
hesaplanan rakam konut satış fiyatı olarak kabul edilir. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2016-2020) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
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sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 20.000 m2 yeni bina inşaatı 
(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun 
olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar 
alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli 
sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 10.000.000 TL 
olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (ECO-WB4-YAPIM-05) 
yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde 
başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif 
para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 1.250.000 
TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 29 Mart 2021 günü saat 
(yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır  

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  
Türkiye Cumhuriyeti  
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 34692 
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 
Tel   : +(90) (216) 505 55 00  
Faks  : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail  : info@ipkb.gov.tr 
Web : www.ipkb.gov.tr 1327/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1986/896 Esas, 1998/25 Karar sayılı dosyasının 

zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 1404/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Erciş Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı (ERCİŞ VAKFI)  

VAKFEDENLER: Murat ÇEVİK.  

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/12/2020 tarihli E: 2019/926,        

K: 2020/453 sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI: Türkiye’nin her tarafındaki çocukların, öğrencilerin, engellilerin, 

muhtaçların her türlü eğitim ile ilgili burs ve ihtiyaçlarının, tedavi, bakım, iaşe ve barınma 

ihtiyaçlarının karşılanması, onlara madden ve manen yardımcı olmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000-TL (AltmışbinTürkLirası) Nakit  

YÖNETİM KURULU: Murat ÇEVİK, Süleyman AKDAŞ, Samet ÖVÜÇ. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Diyanet Vakfı’na devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  

 1385/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

12.02.2021 tarihli ve 31393 sayılı Resmî Gazete’ de aslına uygun olarak yayımlanan 

Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı Erdal ESEN (Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Makine Mühendisi, Denetçi No: 30805; Oda Sicil No: 75649) ile ilgili ilanda sehven yazılan 

“…… tarihli ve ….. sayılı” ifadesinin çıkarılarak “09.02.2021 tarih ve 238555 sayılı” ifadesinin 

eklenmesi 16.02.2021 tarihli ve 288456 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

 1387/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

07.06.2013 tarihli ve 5100 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Yapı Denetim İzin Belgesi 

iptal edilen, 527601 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 407 nolu Yapı Denetim 

İzin Belgesine sahip Vatan Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 29.12.2020 tarihli ve E.2020/1422-K.2020/2098 sayılı 

kararı ile ”dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 26.06.2013 tarihli ve 28689 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile Vatan Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, 

Yapı Denetim İzin Belgesinin iptaline ilişkin kısmı 29.01.2021 tarihli ve 186238 sayılı Makam 

Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 1382/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

03.07.2019 tarihli ve 154274 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Ömer AKYOL (Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi, Denetçi No: 21048, Oda Sicil No: 64950) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 31.12.2020 tarihli ve 

E.2019/1442-K.2020/2030 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 

07.07.2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ömer AKYOL hakkında tesis edilmiş 

olan idarî işlem 12.02.2021 tarihli ve 265426 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  1382/2/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kocaeli ili, İzmit ilçesi, 201 ada, 16 parsel üzerindeki 270785 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen 17955 Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 729 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Ber Tek Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 05.02.2021 tarihli ve E.2020/2160 sayılı kararı ile 

“dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 05.11.2020 tarihli ve 

31295 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ber Tek Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan 

idarî işlemin yürütülmesi 16.02.2021 tarihli ve 288024 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  1382/3/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası gereği 

çekirdek personel eksikliğini 90 takvim günü içerisinde tamamlamayan; 

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 3567 belge no’lu ON AY Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Çanakkale ilinde faaliyet gösteren 3573 belge no’lu YY Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Düzce ilinde faaliyet gösteren 3575 belge no’lu 3M STATİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3582 belge no’lu DELİKANLI Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 3599 belge no’lu ÖZSAKA Yapı Denetim Ltd. Şti., 3596 

belge no’lu MYTEPEM Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 3609 belge no’lu MUSEM Yapı Denetim Ltd. Şti., 3605 

belge no’lu ARCDESİGN Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin yapı denetim izin belgeleri, Bakanlık 

Makamının 16.02.2021 tarih ve 302523 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur.  1383/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendinde yer alan hükme aykırı olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda 
faaliyet gösteren veya tüzel kişiliğini sonlandırmış olan; 

Bursa ilinde faaliyet gösteren 2800 belge no’lu ÇELEBİ GRUP Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
Denizli ilinde faaliyet gösteren 2332 belge no’lu SERVERGAZİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,  
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2480 belge no’lu ERKAM Yapı Denetim Ltd. Şti., 2364 

belge no’lu EKŞİOĞLU Yapı Denetim Ltd. Şti., 2179 belge no’lu YELKOVAN Yapı Denetim 
Ltd. Şti., 

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 538 belge no’lu DİNAMİK ENDÜSTRİYEL Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’lerinin yapı denetim izin belgeleri, Bakanlık Makamının 16.02.2021 tarih ve 
302366 sayılı Olur'u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  1383/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Elyas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1184103, 1184069, 

1184080, 1184093, 1184117 ve 1184123 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Elyas Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 
elemanı Bahadır GÜNDOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No: 24509, Oda 
Sicil No: 26677), Yasin YAZICI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 
27222, Oda Sicil No: 51926), 

Hitit Yapı Denetim ve Müş. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1001358, 
1070501 ve 1070504 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hitit Yapı Denetim ve Müş. Ltd. Şti.’ne 4708 
sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 
elemanı Hatice ERKUVAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No: 1177, Oda Sicil 
No: 6846), 

Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1454449, 
1385941 ve 1471756 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Uşak Saraçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 
Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı 
Mehmet YILDIZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi Denetçi No: 7503, Oda Sicil No: 
16274), 

Özgen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1654232 ve 1623782 
YİBF nolu yapıları ve Hitit Yapı Denetim Müş. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 
1070501 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özgen Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Hitit Yapı Denetim ve 
Müş. Ltd. Şti.’ne 4708 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep 
olan sorumlu denetim elemanı Sadık RIZVANOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi Denetçi No: 7451, Oda Sicil No: 20155), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üç 
yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması; 

Bakanlık Makamının 17.02.2021 tarihli ve 308970 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 
İlgililere duyurulur.  1384/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 
numaraları, aynı Kanun’un 42’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında 
yazılı iptal veya iptalin kaldırılmasına ilişkin İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ile 
işlem tesis edilmiştir. 

- Bolu İli, 1094 ada, 11 parsel - Cengizay İnşaat Emlak Oto. Gıda Hafriyat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi (0014315700376548) - Şirket ortağı Ayhan CENGİZ - 28.01.2021 tarihli 
ve 0500 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Kocaeli İli, 2195 ada, 1 parsel - Klan Yapı İnşaat Sosy. Hizm. Turizm Nakl. San. Tic. 
Ltd. Şti. (0041315003026128) - Şirket ortağı Timur KOÇ - 27.01.2021 tarihli ve 2580 sayılı İl 
Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, G22A052D pafta, 8468 ada, 5 parsel - Mücahit YIKILMAZ-Yıkılmaz İnşaat 
ve Nakliyat (0034111353771603) - 11.01.2021 tarihli ve 25 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, G22A05B4B pafta, 8483 ada, 25 parsel ve 242EE1A pafta, 7517 ada, 4 
parsel - Öz Beşir İnşaat Gıda Pazarlama Ticaret Limited Şirketi (0034311243007602) - 
04.01.2021 tarihli ve 23 sayılı ile 02.02.2021 tarihli ve 31 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 129-B-04-C-4-D pafta, 24123 ada, 1 parsel - Ümit KILIÇ (0006111808838667) - 
03.02.2021 tarihli ve 2021-11 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 129-B-05-C-1-B pafta, 22621 ada, 4 parsel - Nesim ESER 
(0006110416987767) - 03.02.2021 tarihli ve 2021-10 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 
1 (bir) yıl. 

- Sivas İli, 301 pafta, 3179 ada, 11 parsel - Öz Elit İnşaat İnş. Malz. Taah. Mad. Gıd. Tic. 
San. Ltd. Şti. (0058315275808056) - Şirket ortağı Ümmühan KILCI - 02.02.2021 tarihli ve 3 
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ardahan İli, F50-d-08-c pafta, 119 ada, 201 parsel - Dinç İş Mak. Tem. İnş. Otom. San. 
ve Tic. Ltd. Şti. (0041311675577421) - Şirket ortağı Tugay ERCAN - 03.02.2021 tarihli ve 0001 
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Kırıkkale İli, 811 ada, 31 parsel - Fırat Mob. İnş. Sa. Pa. İh. Ltd. Şti. 
(0071312270286420) - 29.01.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Samsun İli, 22H-4B pafta, 1724 ada, 7 parsel - Garanti Yalıtım Dekorasyon Yapı 
Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (0055313570930211) - Şirket ortağı Mehmet USTABAŞ 
02.02.2021 tarihli ve 2021-114 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Kırıkkale İli, 548 ada, 23 parsel - Buhara Eml. Pey. Taah. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. 
Şti. (0071311848557166) - 29.01.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Balıkesir İli, 20M1B pafta, 556 ada, 510 parsel - Yükseliş Yapı İnş. Loj. Nak. Tur. San. 
ve Tic. Ltd. Şti. (0010315074764511) - Şirket ortağı Tamer ENGÜDAR - 04.02.2021 tarihli ve 
(10-YSK-030/1) sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 129-B-05-D-2-8 pafta, 21763 ada, 4 parsel - Akal Grup İnşaat Taahhüt San. 
ve Tic. Ltd. Şti. (0006315540531138) - Şirket ortağı Akın ALVER (0006110246984157) - 
04.02.2021 tarihli ve 2021-11 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 45046 ada, 23 parsel - Fikriye KAYGIN (0006110195652612) - 10.12.2020 
tarihli ve 2020-97 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, F22C21D4A pafta, 681 ada, 5 parsel - Şirin ERBOĞA (0034110319381722) 
- 01.02.2021 tarihli ve 30 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 
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- Bolu İli, 1155 ada, 10 parsel - İsa ÖZKAN (0034113933424521) - 04.02.2021 tarihli ve 
0502 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Kırşehir İli, j31-A-15-D-4-B pafta, 3380 pafta, 38 parsel - Yeni Alp Er Emlak İnşaat 
İnşaat Malzemeleri Tarım Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. (0006313622031621) - 18.01.2021 tarihli 
ve 009 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, H29C22C3A pafta, 31051 ada, 9 parsel - Barış Gurup Mühendislik İzalasyon 
Sıhhi ve Isı Tesisat İnşaat Taahhüt Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi (0006311283600456) - 
Şirket ortağı İbrahim CECO - 10.02.2021 tarihli ve 2021-14 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Samsun İli, F36B16A1C pafta, 16 ada, 18 parsel - Şerafettin TORUN 
(0055111403635065) - 10.02.2021 tarihli ve 2021-150 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 
1 (bir) yıl. 

- İzmir İli, J18-D-14-C-1-C pafta, 1040 ada, 2 parsel - Galarga İnşaat Taah. Kömür Nak. 
Gıda İletişim Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0035313360696630) - Şirket ortağı Hale DÖNMEZ 
(ÇATALCALI) - 09.02.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Samsun İli, 21İ-2D pafta, 1541 ada, 8 parsel - Ceren İhtiyaç Mad. Gıda İnş. Haf. Kum 
Çakıl Madencilik Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Şirket ortağı Saffet SEVEN - 10.02.2021 tarihli ve 
2021-152 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İzmir İli, 18KII pafta, 1331 ada, 104 parsel - Beryaka Yapı İnşaat Danışmanlık 
Mühendislik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (0035311607506548) - Şirket ortağı Çağlar 
GÜMÜRÇİNLER - 08.02.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa İli, H23D11C1B pafta, 206 ada, 2 parsel - Veziroğlu Hafriyat Peysaj İnşaat Yapı 
Dekorasyon Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0016311894440112) - Şirket ortağı Behleddin 
(Abidin) VEZİROĞLU - 09.02.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa İli, 29İ1A pafta, 121 ada, 4 parsel - Semercioğlu İnşaat Hafriyat Nak. Teks. Mar. 
Ltd. Şti. (0016315331748111) - Şirket ortağı Yener ŞENSES - 09.02.2021 tarihli İl Yetki Belge 
Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, F22D25C2C pafta, 644 ada, 3 parsel - Cenker Gayrimenkul Geliştirme 
İnşaat ve Yatçılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0034312573458657) - 05.02.2021 tarihli ve 32 
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, İ.29.BOZ.B.IC pafta, 34779 ada, 9 parsel - Emir Gürcan İnşaat Turz. Tic. Ve 
Gıd. San. Ltd. Şti. (0006315371390448) - 11.02.2021 tarihli ve 2021-15 sayılı İl Yetki Belge 
Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 
dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket ortaklarının ve yönetim 
kurulu üyelerinin yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde 
iptal süresince verilmemesine, 

- Eskişehir İli, 13352 ada, 32 parsel - Dama Emlak Danışmanlık İnşaat Pazarlama Limited 
Şirketi (0006312846247767) - Şirket ortağı Mert DEMİRDÜREN- 01.02.2021 tarihli İl Yetki 
Belge Komisyonu Kararı; Eskişehir İli, 9199 ada, 2 parsel - Veli Kartal İnşaat Otomotiv Turizm 
Hayv. Tic. Ve San. Ltd. Şti. (0026315087841657) - Şirket ortağı Veli KARTAL - 01.02.2021 
tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı; İzmir İli, 1308 ada, 10 parsel Erhan POLAT 
(003511033477448) - 04.02.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile yetki belge 
iptallerinin kaldırılmasına, 

Karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 1452/1-1 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1-Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Mehmet Ali ACİOĞLU’na Birlik Disiplin Kurulu’nun 19.06.2020 gün ve 2020/K-

8412/161 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 

Cezanın uygulanmasına 22.11.2020 tarihinde başlanmış olup, 22.05.2021 tarihinde son bulacaktır. 

2-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Ekrem KAHRAMANOĞLU’na Oda Disiplin Kurulu’nun 02.04.2020 gün ve 2020/2586-

2797, 2020/2585-2796 sayılı kararları ile iki ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde 

itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 17.11.2020 

tarihinde başlanmıştır. 

3-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Ahmet KILIÇ’a Oda Disiplin Kurulu’nun 02.04.2020 gün ve 2020/2574-2785 sayılı 

kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz 

edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 24.10.2020 tarihinde 

başlanmış olup, 24.04.2021 tarihinde son bulacaktır.  

4-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Sabahattin ÇOKÇALIŞIR’a Oda Disiplin Kurulu’nun 30.04.2020 gün ve 2020/2601-

2812, 2020/2602/2813, 2020/2604-2815 sayılı kararları ile üç ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki 

Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden 

kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezalarının bitiş tarihi 

esas alınarak, 29.12.2021 tarihinde başlanacak olup, 31.12.2024 tarihinde son bulacaktır. 

5-Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Mehmet DOĞAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 28.07.2020 gün ve 298/02 sayılı kararı ile 

“12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen 

ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 22.01.2021 tarihinde başlanmış olup, 

22.01.2022 tarihinde son bulacaktır.  

6-Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Osman YILDIRAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 27.02.2020 gün ve 10 sayılı kararı ile “6 

Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezasının 

bitiş tarihi esas alınarak, 30.03.2021 tarihinde başlanacak olup, 30.09.2021 tarihinde son 

bulacaktır. 

7-Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Naciye Kurt Toprak’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 19.06.2020 gün ve 2020/K-8416/165 

sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 

uygulanmasına 10.11.2020 tarihinde başlanmış olup, 10.11.2021 tarihinde son bulacaktır. 
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8-Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Mehmet DEMİRÇELİK’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 09.07.2020 gün ve 2020/K-

8440/189 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 

Cezanın uygulanmasına 19.12.2020 tarihinde başlanmış olup, 19.12.2021 tarihinde son bulacaktır. 

9-Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Mehmet Kaan YAVAŞ’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 09.07.2020 gün ve 2020/K-

8428/177 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 

Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 

14.06.2021 tarihinde başlanacak olup, 14.06.2022 tarihinde son bulacaktır. 

10-Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir İsmail Haydar MİÇOOĞULLARI’na Birlik Disiplin Kurulu’nun 09.07.2020 gün ve 

2020/K-8439/188 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 

verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 29.12.2020 tarihinde başlanmış olup, 29.12.2021 tarihinde 

son bulacaktır. 

11-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Dursun 

DOĞANAY’a Oda Disiplin Kurulu’nun 22.01.2020 gün ve 2020/98-25-02, 2020/05-25-03, 

2020/06-25-04, 2020/22-25-05, 2020/44-25-06 sayılı kararları ile 5 ayrı “12 Ay Geçici Olarak 

Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası ile 22.01.2020 gün, 2020/97-25-01 sayılı kararı ile 

“Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 06.12.2020 tarihinde 

başlanmıştır.  

12-İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Kemal ALTAŞ’a 

Birlik Disiplin Kurulu’nun 09.07.2020 gün ve 2020/K-8448/197 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici 

Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 24.12.2020 

tarihinde başlanmış olup, 24.12.2021 tarihinde son bulacaktır. 

13-İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Muhammet 

ALTINTAŞ’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 09.07.2020 gün ve 2020/K-8447/196 sayılı kararı ile 

“12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 

22.02.2021 tarihinde başlanmış olup, 22.02.2022 tarihinde son bulacaktır. 

14-Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Umut AKYAPI’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 27.08.2020 gün ve 2020/8 ve 2020/9 sayılı 

kararları ile 2 ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde 

itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 29.12.2020 

tarihinde başlanmış olup, 30.12.2021 tarihinde son bulacaktır.  

15-Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ali 

TOKGÖNÜL’e Oda Disiplin Kurulu’nun 16.09.2020 gün ve 137 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici 

Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 19.11.2020 tarihinde başlanmış olup, 

19.05.2021 tarihinde son bulacaktır.  

 1414/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli

Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Atatürk Üniversitesi Veterinerlikte Aşı ve Biyolojik Ürün Geliştirme Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği

–– Hitit Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Sabancı Üniversitesi İhale Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:

2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2021-32/60)

–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

(İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (No: 2021-32/61) 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


