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CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Kasım 2012 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan
Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve
Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
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    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                14 Kasım 2012
    B.01.0.KKB.01-06-346-669

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 14/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9464 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Kasım 2012 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan
Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve
Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Maliye Bakanlığından:
KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Ta-
şınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 13 üncü maddesinin ikinci fıkra-
sında yer alan; “I inci bölgede bulunan illerde üç bin, II nci bölgede bulunan illerde iki bin beş
yüz, III üncü bölgede bulunan illerde iki bin, IV üncü bölgede bulunan illerde bin beş yüz,
V inci bölgede bulunan illerde bin, VI ncı bölgede bulunan illerde ise beş yüz” ibaresi; “I inci
bölgede bulunan illerde iki bin beş yüz, II nci bölgede bulunan illerde iki bin, III üncü bölgede
bulunan illerde bin beş yüz, IV üncü ve V inci bölgelerde bulunan illerde bin, VI ncı bölgede
bulunan illerde ise beş yüz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Usul ve Esasların 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) İlk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararla
gruplandırılan;

a) I inci bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde
iki buçuğu,

b) II nci bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde
ikisi,

c) III üncü bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin
yüzde bir buçuğu,

ç) IV üncü ve V inci bölgelerde bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi
değerinin yüzde biri,

d) VI ncı bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüz-
de yarımıdır.”

MADDE 3 – Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Usul ve Esasların hükümlerini;
a) Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler açısından

Maliye Bakanı,
b) Özel bütçeli kamu idarelerine ait taşınmazlar açısından bu idarelerin en üst yöneti-

cileri,
c) İl özel idarelerine ait taşınmazlar açısından valiler,
ç) Belediyelere ait taşınmazlar açısından belediye başkanları,
yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/9/2009 27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 29/7/2010 27656

2- 16/10/2012 28443
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Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN

GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Ba-
kanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı mad-
deye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Bağlı kuruluşların taşra yönetim birimleri, sağlık kuruluşlarının planlama ve yatı-
rımlarına, kadro taleplerine, başkanlığı vali veya yardımcısı tarafından yürütülen kurul kararları
ile önemli ve stratejik görüş ve teklif içeren konulara ilişkin olarak Bakanlık ve kurumlarının
merkez teşkilatlarıyla yapacakları yazışmaları, il sağlık müdürü üzerinden valilik kanalıyla ya-
parlar. Yönetici atama teklifleri, disiplin amirliği ve soruşturmaya ilişkin yetkiler ve ilgili ka-
nunların bizzat valinin kararını veya onayını mecbur kıldığı iş ve işlemler, 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu ve 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Valilik ve Kayma-
kamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.”

“(3) Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterleri birlik bünyesinde personel hareketlerini
gerçekleştirir. Birden fazla birlik kurulan illerde birlikler arası nakil ve görevlendirmeler ilgili
Genel Sekreterlerin görüşü alınmak suretiyle Koordinatör Genel Sekreter tarafından yapılır.
Bu işlemler aylık olarak il sağlık müdürlüğü kanalıyla valiliğe bildirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/6/2009 tarihli ve 27263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Yüksek Lisans Programlarına başvurabilmek için adayların bir li-
sans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yüksek Lisans Programına kontenjan dahilinde ALES
puanlarına göre sıralanarak öğrenci alınır.

(2) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuarda mezuniyet notunun %50’si, mülakat
ve/veya sanat dalı uygulama sınavı sonucunun %50’si alınarak yüksek lisans giriş puanı he-
saplanır.

(3) Ortaöğretim alan öğretmenliği programında, ALES standart puanının %50’si ve li-
sans mezuniyet not ortalamasının %50’si alınarak giriş puanı hesaplanır.

(4) Yabancı dilin zorunlu olduğu programları kazanan yüksek lisans öğrencilerinin,
İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığı, her akademik yıl başında yapılan ARELİYES ile
belirlenir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/3/2012 28226
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(5) ARELİYES sonucuna göre yeterliliğine karar verilenler ile ÜDS’den 50 puan alanlar
veya Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitenin yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası veya ulusal sınavların birinden yeterli düzeyde İngilizce bildiklerini belgeleyenler doğ-
rudan yüksek lisans öğrenimine başlar.

(6) Bu sınava katılmayan, sınavda yeterli olamayan veya yeterli düzeyde İngilizce bil-
diğini belgeleyemeyen öğrenciler hazırlık programına kaydedilirler. Hazırlık programında ilgili
diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Doktora programına öğrenci kabulünde;
a) Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların başarı notu; ALES puanının %50’si,

lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u
alınarak hesaplanır.

b) Lisans derecesi ile başvuran adayların başarı notu; ALES puanının %50’si ve lisans
mezuniyet not ortalamasının %50`si alınarak hesaplanır.

(2) Adaylar doktora programlarına, hesaplanan başarı notu en yüksek olandan başlan-
mak suretiyle kontenjan dahilinde kabul edilir. Belirlenen kriterlere göre başarı notlarının eşit
olması halinde; sırasıyla ALES, yüksek lisans mezuniyet notu ve lisans mezuniyet notu yüksek
olan adaya öncelik tanınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka

bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
başarılı öğrenci, aşağıdaki koşullarla lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edile-
bilir:

a) Önceki yüksek öğretim kurumundaki ağırlıklı genel not ortalamasının yüksek lisansta
en az 2.00 veya 100 üzerinden 70, doktora ve sanatta yeterlikte en az 2.50 veya 100 üzerinden
75 olması,

b) Yabancı dil sınavını, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre başarmış olması.
(2) Hangi programlara yatay geçiş yapılabileceği, yatay geçiş kontenjanları, ilgili enstitü

anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ens-
titü tarafından ilan edilir. Yatay geçiş için yukarıdaki koşullara uygun olarak yapılan başvurular,
ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tara-
fından karara bağlanır.

(3) Daha yüksek ücretli programa geçiş yapan öğrenci iki program arasındaki ücret far-
kını öder.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

19/6/2009 27263

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 14/3/2011 27874
2- 25/6/2011 27975
3- 11/10/2011 28081
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Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen ve yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eği-

tim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Marmara Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen ve yüksek li-

sans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara

ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı veya eşdeğerliği Üni-

versitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş diğer sınavları,

b) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı: İlgili enstitünün anabilim/anasanat dalı başkan-

lığını,

c) Enstitü: Marmara Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan ens-

titüleri,

ç) Enstitü Kurulu: İlgili enstitünün enstitü kurulunu,

d) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili enstitünün enstitü yönetim kurulunu,

e) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,

f) Mezuniyet notu: Mezun olan öğrenciler için mezuniyet notunu, mezun olmamış ön

kabullü başvuru yapan öğrenciler için son birikimli ağırlıklı not ortalamasını,

g) Müdürlük: Enstitülerin müdürlüklerini,

ğ) Öğrenim harcı: Birinci öğretimde öğrenci katkı payını, ikinci öğretim ve uzaktan

öğretimde ise öğrenim ücretini,

h) Öğretim elemanı: Marmara Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri, öğretim görev-

lileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

ı) Rektörlük: Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü,

i) Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,

j) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
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k) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını veya eşdeğerliği Üniversiteler-

arası Kurul tarafından kabul edilmiş diğer sınavları,

l) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

m) Üniversite Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesi üniversite yönetim kurulunu,

n) YANO: Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalamasını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Kabul

Kontenjan tespiti ve ilanı

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

öğrenci alınıp alınmaması ve alınacak öğrenci sayısı Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının

önerileri dikkate alınarak Enstitü Kurulunca belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağ-

lanır.

(2) Enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik prog-

ramlarının adları, kontenjanları ve gerekli görülen diğer bilgiler Rektörlüğe bildirilir ve Senato

tarafından kararlaştırılmış akademik takvimde yer alan son başvuru tarihi ve sınav tarihleri ile

birlikte toplu olarak ilan edilir.

Başvuru koşulları

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans diplomasına sahip olmaları

veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Li-

sansüstü programlara hangi alanlardan öğrenci kabul edileceğine dair düzenlemeler her yıl

program bazında Enstitü Kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenebilir.

b) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların lisans veya yüksek

lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için yüksek lisans öğrenimlerinin son

yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Eczacılık ve eşdeğer fen fakültelerinden lisans veya yüksek

lisans derecesine sahip olanlar doktora programına başvurabilir. Tezsiz yüksek lisans program-

larından mezun olanlar doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü programlara hangi alan-

lardan öğrenci kabul edileceğine dair düzenlemeler her yıl program bazında Enstitü Kurulunun

önerisiyle Senato tarafından belirlenebilir.

c) Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten, başvurdukları programın

puan türünde, tezli yüksek lisans için en az 60, tezsiz yüksek lisans için en az 55, doktora için

en az 65 (lisans diplomasıyla doktora için en az 70) almış olmaları ve bunu belgelemeleri ge-

rekir. Ancak, bu puanlar her yıl program bazında Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato onayıyla

yükseltilebilir. Enstitülerin yabancı uyruklu kontenjanına başvurularda ve Güzel Sanatlar Ens-

titüsüne başvurularda ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Program türüne göre istenecek ALES

puan türü Enstitü Kurulunca önerilerek Senato tarafından karara bağlanır.
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ç) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların ÜDS’den doktora
için en az 60, sanatta yeterlik için en az 55 puan almış olmaları gerekir. Yabancı uyruklu aday-
ların İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 60 puan almış ol-
maları gerekir. Temel Tıp Bilimlerine doktora başvurusu yapacak adayların da bu bentte belir-
tilen yabancı dil koşullarını yerine getirmeleri gerekir. Yüksek lisansa başvuracak adaylardan
Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla yabancı dil puanı istenebilir.

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

e) Bu Yönetmeliğin 8 inci ve 10 uncu maddelerinde öngörülen hususların uygulanma-
sıyla ilgili olarak, diplomayı veren yükseköğretim kurumunun belirlediği mezuniyet notu varsa
buna göre işlem yapılır, yoksa transkriptte yer alan tüm notların ağırlıklı ortalaması alınır. Me-
zuniyet notu ve transkriptlerdeki puan değerleri başka işaretlerle gösterilmişse bunların 100
puan üzerinden karşılığı bulunur ve buna göre işlem yapılır. Başvuruda aranacak asgari lisans
ve/veya yüksek lisans mezuniyet notu her yıl program bazında Enstitü Kurulunun önerisiyle
Senato tarafından belirlenir.

f) Yeni kurulan veya gelişmekte olan yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenim
görmeleri amacıyla alınan araştırma görevlileri, Üniversitenin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araş-
tırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile Enstitülerde yeniden
değerlendirmeye tabi tutulmadan lisansüstü öğrenim görmek üzere görevlendirilebilir.

Başvuru şekli
MADDE 6 – (1) Adaylar başvurmak istedikleri programı belirten dilekçeye öğrenim

durumlarını gösteren belgeyi ve Enstitü Yönetim Kurulunca istenen diğer belgeleri ekleyerek
süresi içinde Enstitüye başvururlar. Yabancı dil sınavına tabi olanlar Senato tarafından sınav
açılması kabul edilmiş olan dillerin hangisinden sınava gireceklerini de belirtirler. Başvuru için
gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, Enstitü diploma denkliğinin kabul edildiğine dair
Yükseköğretim Kurulundan bilgi alabilir.

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

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

Türkçe dil bilgisi yeterliliğinin nasıl değerlendirileceğine Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların değerlendirmesi aşağıdaki

şekilde yapılır:
a) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı ile gerektiğinde lisans

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

b) Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı ile gerektiğinde lisans ve/ve-
ya yüksek lisans mezuniyet notu, mesleki bilgi değerlendirmesi ve/veya mülakat sonucu de-
ğerlendirmeye alınır. Mesleki bilgi değerlendirmesi sözlü (mülakat) ve/veya yazılı olarak ya-
pılır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve
bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil sı-
navları ve söz konusu sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı dil bilgisi asgari puanı
Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu konular bu Yönetmeliğin
4 üncü maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir. Yabancı dil bilim alanlarında doktora yapacak
adaylar Yükseköğretim Kurulunca geçerliliği kabul edilmiş başka bir yabancı dilden sınava
tabi tutulur.

c) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet
notu, sözlü ve/veya yazılı ve/veya uygulamalı mesleki bilgi değerlendirmesi/mülakat/portfolyo
incelemesi sonucu yapılan değerlendirme ile başarı notu belirlenir. Mesleki bilgi değerlendir-
mesi yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Güzel Sanatlar Enstitüsüne giriş değerlendirmesinde
ALES sonuçları dikkate alınmaz. Bu değerlendirmelere ilişkin hususlar ile mesleki bilgi de-
ğerlendirmesi/mülakat/portfolyo değerlendirme usulleri, başvuru için adaylardan istenen diğer
belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu Enstitü Kurulunun önerisi
üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu konular bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre ya-
pılacak ilanda belirtilir.

ç) Temel Tıp Bilimlerindeki doktora programlarına öğrenci kabulünde Temel Tıp Puanı
veya ALES puanı ile gerektiğinde lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet notu ve mülakat so-
nucu değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan
istenen diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu Enstitü Kuru-
lunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu konular bu Yönetmeliğin 4 üncü mad-
desine göre yapılacak ilanda belirtilir. Başarı notunun % 50’sini Temel Tıp Puanı veya ALES
puanı belirler.

d) Mülakata alınacak öğrenciler, yapılan başvuruların ALES, mezuniyet notu, yabancı
dil puanı, mesleki bilgi değerlendirmesi ve Senatonun belirlediği diğer esaslar çerçevesinde
ilgili jüri tarafından yapılacak öndeğerlendirmesi neticesinde belirlenir. Mülakata alınacak öğ-
renci sayısı; 10 ve altındaki program kontenjanları için yirmi kişi, 10’un üstündeki program
kontenjanları için kontenjanın iki katıdır.

e) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yazılı değerlendirmelerin yanısıra mesleki
bilgi değerlendirmeleri ve mülakatlar tutanakla kayıt altına alınır.
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f) Yüksek lisansa girişte Rektörlükçe düzenlenen Yabancı Dil Sınavı Marmara Üniver-

sitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından test usulüyle hazırlanıp uygulanır.

g) Lisansüstü programlara giriş değerlendirmesinde hesaplanacak başarı notunun en az

% 50’sini ALES puanı belirler. ALES’in hangi puan türündeki puanının hangi program için

esas alınacağına Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato karar verir. Güzel Sanatlar Enstitü-

süne giriş değerlendirmesinde ALES koşulu aranmaz ve son değerlendirmede kullanılacak ba-

şarı notuna; mezuniyet notunun, mesleki bilgi değerlendirmesi/mülakat ve/veya portfolyo gibi

değerlendirmelerin ne şekilde etki edeceği Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından

belirlenir.

Mesleki bilgi değerlendirmesi ve mülakat sınavlarının düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Sınavlarda görev yapacak jüri üyeleri Anabilim/Anasanat Dalı Baş-

kanlığının önerileri dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Sınavların düzeni ilgili Müdürlüklerce sağlanır. Sınava giren adaylar Enstitü Yöne-

tim Kurulu tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

Sonuçların ilanı ve kayıt

MADDE 10 – (1) Başvuruların değerlendirilmesi sonucu başarılı olan adayların sayısı

ilan edilen kontenjandan fazla ise en yüksek başarı notu alandan başlayarak Enstitü Kurulu ta-

rafından belirlenen en düşük başarı puanına kadar sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar

aday lisansüstü programa kabul edilir. Başarı notları aynı olan adaylar arasında sıralama ya-

pılması gerektiğinde son mezuniyet notu esas alınır. Başarılı olan asil adaylar ve varsa yedekleri

Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Müdürlükçe ilan edilir.

(2) Lisansüstü programları kazanan adaylar Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen ta-

rihler arasında ve istenen belgelerle birlikte Enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar.

Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday bu hakkını kaybeder.

(3) Bir yüksek lisans programına giriş için kabul edilen adayların sayısı beş veya daha

az ise Enstitü Yönetim Kurulu o yıl veya yarıyılda programın açılmamasına karar verebilir.

İkinci öğretim lisansüstü programlarının açılması için bu sınır Enstitü Yönetim Kurulunca be-

lirlenir.

Yatay geçiş

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

programın en az bir yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler aşağıda

belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş

yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü programlarda yatay geçişle ilgili esaslar şöyledir:

a) Hangi programdan hangi programa yatay geçiş yapılabileceği ve kontenjanları, Ana-

bilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir ve

Senato tarafından kesin karara bağlanıp 4 üncü maddede belirtildiği şekilde ilan edilir.

b) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a)

bendinde belirtilen şekilde belirlenmiş olan lisansüstü başvurudaki yabancı dil şartlarını yerine

getirmesi gerekir.
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c) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının

görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca görevlendirilen jüri tarafından yapılacak değer-

lendirmede başarılı olması gerekir.

ç) Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve

kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında yatay geçiş jürisi tarafından öne-

rilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hükümlerine göre ta-

nınacak süre ve diğer hususlar Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Jüri tarafından en fazla

toplam 9 kredilik ders önerilebilir. Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak

zorundadır. Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa

bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

(2) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı

ile tamamlamış öğrenci, ikinci yarıyılından sonra aynı programın tezli veya birinci öğretimdeki

tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Öğrenci geçiş yaptığı programın şartlarına uymakla

yükümlüdür. Öğrencinin ders muafiyeti ve intibakları Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı öne-

risi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılamaz.

Özel öğrenci

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

belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve

Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile açık bulunan lisansüstü derslerden her yarıyıl için en çok

ikisine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Bu öğrenciler;

a) Her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca kredi başına belirlenen ücreti öde-

mekle yükümlüdürler.

b) Ders ve sınavlarla ilgili yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

c) Öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak müteakip yılda Üniversitenin bir li-

sansüstü programına girmeyi başardıkları takdirde, başardıkları dersler, Anabilim/Anasanat

Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile izledikleri program için geçerli

sayılabilir.

(2) Üniversite programlarına kayıtlı öğrenciler diğer yükseköğretim kurumlarından özel

öğrenci olarak ders alabilirler.

(3) Üniversite programlarına kayıtlı öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından

özel öğrenci statüsünde aldığı dersler en fazla 6 kredi olmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu ka-

rarı ile tamamlaması gereken ders yüküne sayılabilir. Bu derslerin başarılması halinde S harfli

başarı notu verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

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

araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını

sağlamaktır. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders,
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bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Güzel Sanatlar Enstitüsünde tez çalışması,

sergi/proje/gösteri/resital/konser/temsil gibi uygulamalı çalışmalarla bu çalışmaları teorik dü-

zeyde açıklayan eser metninden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı

veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az 6 kredilik derse

ve tez önerisi veren öğrenci her yarıyıl teze kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenci, öğrenimi sırasında almamış olması koşulu ile lisans derslerinden en fazla

2 adet (toplam 6 kredi), doktora/sanatta yeterlik derslerinden en fazla 2 adet (toplam 6 kredi)

ve Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı, karşı

Kurum ve Enstitü Yönetim Kurulunun kabulü ile aynı veya farklı Enstitülerdeki farklı prog-

ramlarda veya başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans ve/veya dok-

tora/sanatta yeterlik derslerinden en fazla 2 adet (toplam 6 kredi) ders seçebilir. Ancak, lisans

dersleri, doktora/sanatta yeterlik dersleri ile bu tür derslerin, toplam kredisi 9’dan fazla olma-

yacak şekilde toplam 3 tanesi ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılır.

(3) Derslerini başarıyla tamamlayamayan veya derslerini başarıyla tamamlamış olsa

dahi GANO’su 2,50’nin altında kalan öğrenci tez savunma sınavına girebilmek için not orta-

lamasını sağlayana kadar derslerini tekrar etmeye devam eder.

Süre

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

süresi altı yarıyıldır. Öğrenci, tezini tez önerisinin kabulünden itibaren en erken ikinci yarıyılın

sonunda savunabilir. Bu Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre ders muafiyeti bulunan veya te-

zini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için programı ta-

mamlama süresi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile üç yarıyıla indirilebilir.

Tez danışmanı atanması ve tez çalışması

MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programında Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı

her öğrenci için en erken ikinci yarıyılın başı, en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar Enstitüye

bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı; Üniversite öğretim üyeleri, yoksa doktora, sanatta yeterlik veya tıpta

uzmanlık derecesine sahip Üniversitede kadrolu öğretim görevlileri arasından seçilir. Bir öğ-

rencinin tez danışmanı, danışmanın başvurusu veya öğrencinin talebi üzerine Anabilim/Ana-

sanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

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

ci tez danışmanı atanır. İkinci tez danışmanı; Üniversiteden, diğer yurtiçi veya yurtdışı üniver-

sitelerden, araştırma kuruluşlarından veya ilgili sektörden alanında doktora/tıpta uzmanlık/sa-

natta yeterlik derecesine sahip kişilerden seçilebilir.

(4) Tez danışmanı, atanmasından itibaren üç ay içinde, Enstitü Yönetim Kurulunca tes-

pit edilen esaslar çerçevesinde tez önerisini Enstitüye bildirir ve tez çalışması için bir program

düzenleyerek öğrencinin bu çalışmalarını sınamaya tabi tutar.

(5) Tez süresince aralıklı üç yarıyıl veya aralıksız iki yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrenci

Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar.
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Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları
Enstitü Kurulu tarafından belirlenen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tezini tez önerisinin kabulünden itibaren en geç
dördüncü yarıyıl sonunda jüri önünde savunmak zorundadır. Bu maddenin altıncı fıkrasında
belirtilen düzeltme hakkı saklı kalmak kaydıyla, bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya
da savunma sonunda tezi reddedilen öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir tez
önerisi hazırlar. Bu durumda Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim
Kurulu yeni bir tez danışmanı atar. Tez sınavı tezin Enstitüye teslimini izleyen iki ay içinde
yapılır.

(3) Tezli yüksek lisans öğrencisinin tez sınavına girebilmesi için tezle ilgili çalışmalarını
ulusal veya uluslararası hakemli en az bir dergiye ya da ulusal veya uluslararası en az bir kongreye
göndermiş olması ve bunu belirten bir yazıyı Enstitü Yönetim Kuruluna sunması gerekir. Tez
danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alır.

(4) Yüksek lisans tez jürisi Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite
içindeki başka bir Anabilim/Anasanat Dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan ol-
mak üzere tercihen tezin bilim alanında araştırmalar yapmış üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin
üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul",
"red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci Anabilim/Anasanat
Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı
jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi reddedilen öğrenci farklı bir tez
önerisi ile yüksek lisans tez çalışmalarına yeniden başlar. Tezin reddedilmesi durumunda Ens-
titü Yönetim Kurulu yeni bir tez danışmanı atar.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 17 – (1) Derslerini başarıyla tamamlamak, GANO’su 2,50 ve üzeri olmak ve
tez sınavında başarılı olmak kaydıyla Enstitü tarafından istenen ilgili basılı ve elektronik do-
kümanlarla birlikte, Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış tezin bir kopyasını
tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden
uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması ile diploma eki verilir. Dip-
lomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir ancak diploma
eki verilmez.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabi-
lim/Anasanat Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

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

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam

otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem

projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir

rapor vermek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak

tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Öğrenci kayıt yaptırdığı

her yarıyıl en az 9 kredilik derse kayıt yaptırmak zorundadır. Bu sayı, Enstitü Yönetim Kuru-

lunun önerisi ve Senato kararıyla arttırılabilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Derslerini başarıyla tamamlamış olsa dahi GANO’su 2,50’nin altında kalan öğrenci,

mezun olabilmek için not ortalamasını sağlayana kadar derslerini tekrar etmeye devam eder.

(4) Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğ-

rencileri lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak

yetiştirmek amacıyla tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans prog-

ramlarına, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde, ALES ve lisans me-

zuniyet derecesinin yanısıra bilimsel değerlendirme ile de öğrenci seçilerek yerleştirilebilir.

Güzel Sanatlar Enstitüsüne giriş değerlendirmesinde ALES sonuçları dikkate alınmaz.

Danışman atanması

MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, Anabilim/Anasanat Dalı Başkan-

lığı her öğrenci için dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini,

yoksa doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın

sonuna kadar belirler.

Süre

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

süresi altı yarıyıldır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 21 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve GANO’su

2,50 ve üzeri olan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması ile diploma eki verilir.

Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir ancak dip-

loma eki verilmez.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabi-

lim/Anasanat Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 22 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

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

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

(4) Lisansüstü derslerin en fazla 2 adedi (toplam 6 kredi) (lisans derecesi ile kabul edil-
miş öğrenciler için en fazla 3 adedi, toplam 9 kredi) üniversite içi derslerden, en fazla 2 adedi
(toplam 6 kredi) (lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 3 adedi, toplam 9
kredi) üniversite dışı diğer Enstitülerde verilmekte olan lisansüstü derslerden, Anabilim Dalı
Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile seçilebilir. Ancak, bu tür derslerin
toplam sayısı 3’ten (lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 6’dan) fazla olamaz.

(5) Öğrenci, öğrenimi sırasında almamış olması koşulu ile toplamda en fazla 2 lisans
dersinden Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile zorunlu tutulabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve
doktora kredisine sayılmaz, GANO/YANO hesabına dahil edilmez.

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

(7) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de dü-
zenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senatonun teklifi ile Öğretim Üyesi
ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü doğrultusunda Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre

MADDE 23 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-
bul edilenler için sekiz yarıyıl, azami on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on
yarıyıl, azami on iki yarıyıldır. Öğrenci, tezini tez önerisinin kabulünden itibaren en erken
üçüncü yarıyılın sonunda savunabilir. Bu Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre ders muafiyeti
bulunan veya tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler
için programı tamamlama süresi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler için 6 yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 yarıyıla kadar indirile-
bilir.
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Tez danışmanı atanması

MADDE 24 – (1) Anabilim Dalı Başkanlığı yeterlik sınavına kadar Enstitüye bir tez

danışmanı önerir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez ça-

lışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı

atanabilir. Bir öğrencinin tez danışmanı, danışmanın başvurusu veya öğrencinin talebi üzerine

Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(2) Tez danışmanı; Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez da-

nışmanı; Üniversiteden, diğer yurtiçi veya yurtdışı üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından

veya ilgili sektörden alanında doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden

seçilebilir.

Yeterlik sınavı

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

masıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları

Eylül/Ekim ve Şubat/Mart aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

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

girebilir.

(3) Yeterlik sınavı, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilip Enstitü Yönetim Kurulu

tarafından karara bağlanan beş kişilik doktora yeterlik jürisi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Yeterlik sınav jürisinde Enstitü Anabilim Dalı içinden en az iki üye ve en az biri başka bir yük-

seköğretim kurumunun aynı veya yakın Anabilim Dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere

Enstitü Anabilim Dalı dışından en az iki üye yer alır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav

süresi en az 90, en çok 180 dakika, sözlü sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır. Yazılı

sınav sonuçları belirlendikten sonra öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik jürisi yazılı

ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız ol-

duğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Anabilim Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını iz-

leyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yeterlik sınavı döneminde tekrar

sınava alınır. İkinci veya sonraki sınavlarda da başarısız olan öğrenciye, doktora yeterlik jürisi

tarafından fazla ders(ler) aldırılabilir. Fazla dersler GANO/YANO’ya dahil edilmez, kredisiz

(NC) olarak alınır. Fazla derslerin sayısı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için ikiyi; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için üçü geçemez. Bu ders(ler)in başarıyla

tamamlanması halinde öğrenci tekrar yeterlik sınavına alınır.

Tez izleme komitesi

MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanı, 5 ay

içinde Enstitü Yönetim Kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde tez konusunu belirleyip

Enstitüye bildirir. Tez danışmanının ve Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim

Kurulu kararı ile tez konusu ile ilgili bir tez izleme komitesi oluşturulur.
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(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde tez da-

nışmanından başka Enstitü Anabilim Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Enstitü Ana-

bilim Dalı dışından yer alacak üye başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın Ana-

bilim Dalında görevli öğretim üyelerinden veya Üniversite içindeki diğer Anabilim Dallarından

seçilir. İkinci tez danışmanının bulunması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse tez izleme

komitesi toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Anabilim Dalı Başkan-

lığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, bu maddenin ikinci fıkrasındaki koşullara

uymak kaydıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez çalışması

MADDE 27 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisini sözlü savunmadan en

az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. Bu karar, Anabilim Dalı Başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde

Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrencinin tez danışmanı, öğrencinin veya danışmanın isteği

üzerine Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla değiştirile-

bilir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Öğrenci 6 ay içinde tekrar tez

önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez çalışmasına ilgili yarıyılda kayıt yaptırmayan öğrenci tez izleme komitesine

alınmaz. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak ve Haziran aylarında

olmak üzere yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay

önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan ça-

lışmanın özeti ve takip eden yarıyıla ait çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, tez

izleme komitesi tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Tutanaklar en geç

üç gün içinde Enstitüye ulaştırılır. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı

üç kez başarısız bulunan veya toplantılara katılmayan öğrenci için Anabilim Dalı Başkanlığının

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir tez danışmanı atanır. Bu durumda öğrenci

farklı bir tez önerisi ile doktora tez çalışmalarına yeniden başlar.

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

edilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

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

itibaren en geç onuncu yarıyıl sonunda Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen kurallara uygun

biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı tezin

Enstitüye teslimini izleyen iki ay içinde yapılır. Azami süre sonunda savunmasını yapmayan

ya da savunma sonunda da tezi reddedilen öğrenci, bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen
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düzeltme hakkı saklı kalmak kaydıyla, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi

hazırlar. Bu durumda Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu yeni bir

tez danışmanı atar.

(2) Doktora öğrencisinin, tez savunma sınavına girebilmesi için, tezle ilgili çalışmalarını

ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlaması veya yayına kabul yazısını Enstitü

Yönetim Kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alır.

(3) Doktora tez jürisi, tez danışmanının ve Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Ens-

titü Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan

öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim

dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(4) Tez, Enstitü Yönetim Kurulu onayından itibaren en geç üç gün içinde jüri üyelerine

teslim edilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine tesliminden itibaren en geç bir ay içinde

toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen

soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 75, en çok 120 dakikadır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan

raporları da dikkate alarak, salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu ka-

rar, Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

Tezi reddedilen öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar. Tezi

hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç bir yıl içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri

önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi reddedilen öğrenci farklı bir tez önerisi

ile doktora tez çalışmalarına yeniden başlar. Tezin reddedilmesi durumunda Enstitü Yönetim

Kurulu yeni bir tez danışmanı atar.

Doktora diploması

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

ve tez sınavında başarılı olmak kaydıyla Enstitü tarafından istenen ilgili basılı ve elektronik

dokümanlarla birlikte tezin ciltlenmiş bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay

içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora

diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen

çıkış belgesi verilebilir ancak diploma eki verilmez.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki

programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

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

niklerin özgün düşünce ve araştırmayla geliştirilerek sanat, tasarım ve kültür alanına katkı sağ-

layacak özgün bir sanat eserinin veya tasarımın ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatla-

rında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.
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(2) Sanatta yeterlik programı yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi
bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders (lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-
renciler için en az 42 kredilik on dört adet ders) ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, gösteri,
resital, konser, temsil gibi uygulamalı çalışmalarla bu çalışmaları teorik düzeyde açıklayıcı
eser metni çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü derslerin en fazla 2 adedi (toplam 6 kredi) (lisans derecesi ile kabul edil-
miş öğrenciler için en fazla 3 adedi, toplam 9 kredi) üniversite içi derslerden, en fazla 2 adedi
(toplam 6 kredi) (lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 3 adedi, toplam 9
kredi) üniversite dışı diğer Enstitülerde verilmekte olan lisansüstü derslerden, ilgili Anasanat
Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile seçilebilir. Ancak, bu tür ders-
lerin toplam sayısı 3’ten (lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 6’dan) fazla olamaz.

(4) Öğrenci, öğrenimi sırasında almamış olması koşulu ile en fazla 2 lisans dersinden
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile zorunlu tutulabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta
yeterlik kredisine sayılmaz, GANO/YANO hesabına dahil edilmez.

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

(6) Sanatta yeterlik programları yurtiçi ve yurtdışı entegre programlar şeklinde de dü-
zenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senatonun teklifi ve Öğretim Üyesi
ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre

MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için sekiz yarıyıl, azami on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için on yarıyıl, azami on iki yarıyıldır. Öğrenci, tezini/sergisini/projesinin
tez/sergi/proje önerisinin kabulünden itibaren en erken üçüncü yarıyılın sonunda savunabilir.
Bu Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre ders muafiyeti bulunan veya tez/sergi/proje çalışma-
sını daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için programı
tamamlama süresi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için altı yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için sekiz yarıyıla kadar
indirebilir.

Danışman atanması

MADDE 32 – (1) İlgili Anasanat Dalı Başkanlığı, her öğrenci için en geç üçüncü ya-
rıyılın sonuna kadar Enstitüye bir tez/sergi/proje danışmanı önerir. Danışman önerisi Ensitü
Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla da-
nışman gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. Bir öğrencinin tez danışmanı, da-
nışmanın başvurusu veya öğrencinin talebi üzerine Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(2) Danışman, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci danışman;
Üniversiteden, diğer yurtiçi veya yurtdışı üniversitelerden veya araştırma kuruluşlarından dok-
tora/sanatta yeterlik derecesine sahip veya o sanat dalında uzmanlığını kanıtlamış öğretim gö-
revlileri arasından seçilebilir.
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Tez/sergi/proje izleme komitesi

MADDE 33 – (1) Derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenci için ilgili

Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile beş ay içinde bir

tez/sergi/proje izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez/sergi/proje izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Tez/sergi/proje izleme

komitesinde danışmandan başka ilgili Anasanat Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Ens-

titü Anasanat Dalı dışından yer alacak üye başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın

Anasanat Dalında görevli öğretim üyelerinden veya Üniversite içindeki diğer Anasanat Dalla-

rından seçilir. İkinci danışmanın bulunması durumunda ikinci danışman dilerse tez/sergi/proje

izleme komitesi toplantılarına katılabilir.

(3) Tez/sergi/proje izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Ana-

sanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, bu maddenin ikinci fık-

rasındaki koşullara uymak kaydıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez/sergi/proje önerisi savunması ve tez/sergi/proje çalışması

MADDE 34 – (1) Derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç

altı ay içinde yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan

tez/sergi/proje önerisini tez/sergi/proje izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci

tez/sergi/proje önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez/ser-

gi/proje izleme komitesi üyelerine dağıtır.

(2) Tez/sergi/proje izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/sergi/proje önerisinin kabul

veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ilgili Anasanat Dalı Başkanlığınca, öneriyi

izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez/sergi/proje önerisi reddedilen öğrencinin tez/sergi/proje danışmanı, öğrencinin

veya danışmanın isteği üzerine Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu

kararıyla değiştirilebilir. Böyle bir durumda yeni bir tez/sergi/proje izleme komitesi atanabilir.

Öğrenci 6 ay içinde tekrar tez/sergi/proje önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez/sergi/proje çalışmasına ilgili yarıyılda kayıt yaptırmayan öğrenci tez/sergi/proje

izleme komitesine alınmaz. Tez/sergi/proje önerisi kabul edilen öğrenci için tez/sergi/proje iz-

leme komitesi Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır.

Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez/sergi/proje izleme komitesi üyelerine yazılı

bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmanın özeti ve takip eden yarıyıla ait ça-

lışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/sergi/proje çalışması tez/sergi/proje izleme komitesi tara-

fından “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Tutanaklar en geç üç gün içinde Ens-

titüye ulaştırılır. Tez/sergi/proje izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak

üç kez başarısız bulunan veya toplantılara katılmayan öğrenci için Anasanat Dalı Başkanlığının

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir tez/sergi/proje danışmanı atanır. Bu du-

rumda öğrenci farklı bir tez/sergi/proje önerisi ile tez/sergi/proje çalışmalarına yeniden başlar.

(5) Tez/sergi/proje izleme komitesine girmeyen öğrenci tez/sergi/proje izleme komite-

sinden başarısız kabul edilir.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 35 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazır-
layan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, tez/sergi/proje önerisinin ka-
bulünden itibaren en geç onuncu yarıyılın sonunda Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen ku-
rallara uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini/sergisini/projesini jüri önünde sergilemek ve
sözlü olarak savunmak zorundadır. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savunma
sonunda da tezi/sergisi/projesi reddedilen öğrenci, bu maddenin 5 inci fıkrasında belirtilen dü-
zeltme hakkı saklı kalmak kaydıyla, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir tez/sergi/proje
önerisi hazırlar. Bu durumda Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu
yeni bir tez/sergi/proje danışmanı atar.

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

(3) Jüri, Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır.
Jüri, üçü öğrencinin tez/sergi/proje izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri
başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın Anasanat Dalında görevli öğretim üyesi
olmak üzere beş kişiden oluşur.

(4) Tez/sergi/proje çalışması Enstitü Yönetim Kurulu onayından itibaren en geç üç gün
içinde jüri üyelerine teslim edilir. Jüri üyeleri, tez/sergi/proje çalışmasının kendilerine tesli-
minden itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik
çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 75,
en çok 120 dakikadır.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, gösteri, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme”
kararı verir. Bu karar, Anasanat Dalı Başkanlığınca sınavı izleyen 3 gün içinde Enstitüye tuta-
nakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı
ile yeni bir tez/sergi/proje önerisi hazırlar. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı
verilen öğrenci en geç bir yıl içinde gereğini yaparak tezini/sergisini/projesini aynı jüri önünde
yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrenci farklı bir
tez/sergi/proje önerisi ile çalışmalarına yeniden başlar. Tez/sergi/proje çalışmasının reddedil-
mesi durumunda Enstitü Yönetim Kurulu yeni bir tez/sergi/proje danışmanı atar.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 36 – (1) Derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlamak, GANO’su 3,00
ve üzeri olmak ve tez/sergi/proje sınavında başarılı olmak kaydıyla Enstitü tarafından istenen
ilgili basılı ve elektronik dokümanları tez/sergi/proje sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan sanatta yeterlik öğrencisine sanatta
yeterlik diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine
geçen çıkış belgesi verilebilir ancak diploma eki verilmez.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anasanat Da-
lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                               15 Kasım 2012 – Sayı : 28468

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20



YEDİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Ders kaydı

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

Yönetmeliğe uygun olarak ders kaydı yaptırır. Ders kaydının tamamlanabilmesi için mali yü-

kümlülüklerin yerine getirilmiş olması ve danışman onayı gerekir.

(2) Ders kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler ders alamazlar, sınavlara giremezler, tez/ser-

gi/proje izleme komitelerine alınmazlar.

(3) Belgelendirmek koşuluyla; bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde yer alan ve Enstitü

Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan zamanında derse kaydını yaptırmayan

öğrencinin o yarıyılı öğrenim süresinden sayılır.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen azami süreler içerisinde mezun olamayanlar 2547 sayılı

Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanmış ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu

ile devam edecekleri ve/veya sınavlarına girecekleri derslerin kayıtlarını veya tez/sergi/proje

kayıtlarını yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen ders kaydı süresi içinde yaptırmaları

gerekir. Öğrenci, dersin programdan kalkmış olması durumunda, Enstitü Kurulunun önerisi ve

Senato onayıyla eşdeğer derse kaydını yaptırır ve öğrencinin bu dersten başarılı olması gerekir.

Bu durumdaki öğrenciler, mezun oluncaya kadar öğrenim harçlarını ödemek zorundadır.

Akademik danışmanlık

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

öğretim elemanı akademik danışman olarak atanır.

(2) Akademik danışman; program danışmanı veya Anabilim/Anasanat Dalında görevli

öğretim elemanlarından, program danışmanının ve Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının öne-

risi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Tez danışmanı atanmasından sonra

akademik danışmanlığı tez danışmanı yürütür.

(3) Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle görevinde bulunmayan aka-

demik danışman, bu durumu bir yazı ile Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığına bildirir. Mazereti

kabul edilen akademik danışman yerine aynı usulle yeni bir öğretim elemanı görevlendirilir

ve bu görevlendirme ilgili öğrencilere duyurulur.

(4) Akademik danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam et-

mekte olduğu program çerçevesinde öğrencinin her yarıyıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili

yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zo-

runlu ve seçimlik dersler, devam ettiği programdaki başarı durumu, derslerin program içindeki

dağılımı, yapısal özellikleri ve benzeri teknik değerlendirmeler de göz önüne alınmak suretiyle

danışmanı tarafından önerilir.
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(5) Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danış-

manı ile birlikte düzenler. Ders kaydının kesinleşmesi için danışmanı tarafından onaylanması

gerekir.

Bilimsel hazırlık programı

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

aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygu-

lanabilir.

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programın-

dan farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik progra-

mından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programları ve programda yer alacak dersler Anabilim/Anasanat

Dalının önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki esaslara göre

öğrenci kabul edilir. Bilimsel hazırlık programına alınacak öğrenci lisansüstü kabul jürisi ta-

rafından belirlenir ve öğrenci mülakat/kabul sırasında bilgilendirilir. Bu öğrenciye

Anabilim/Anasanat Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en çok iki yarıyıllık

bilimsel hazırlık süresi tanınabilir. Öğrencinin bilimsel hazırlık programında tamamlaması ge-

reken ders yükü, kabul listelerinin ilanı sırasında önkoşul olarak öğrenciye bildirilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler lisansüstü programın kredisini tamam-

lamak için ve GANO/YANO hesabında kullanılmaz. İkinci öğretimde alınan bilimsel hazırlık

programı dersleri için de öğrenim harcı alınır.

(5) Bilimsel hazırlık derslerinin yanısıra Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi

ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alınabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında da ders, devam, sınav, başarı ve benzeri konularda

bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(7) Bilimsel hazırlık döneminde birinci yıldan sonra geçirilen süreler öğrencinin öğre-

nim süresine eklenir.

Dersler

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

seçimlik ders saati, sayısı ve kredisi bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde Anabi-

lim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

(2) Öğrencinin tekrar alacağı dersin yeni programda yer almaması halinde, Anabilim/Ana-

sanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci yürürlükte olan

programdaki eşdeğer veya yakın bir dersi alır.

(3) Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Ders kredileri, Yükseköğretim

Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için yükseköğretim yeterlilikler

çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                               15 Kasım 2012 – Sayı : 28468

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22



ilgili kurulun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğren-

cinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları

ile açıkça belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders saaatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer

faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belir-

lenen ilkeler çerçevesinde ders kredileri hesaplanır.

Derslere devam

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

az % 80 devam zorunluluğu vardır. Bunu sağlamayan öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına

giremez. Öğrencinin devamı öğretim elemanı tarafından izlenir.

(2) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam

şartının aranıp aranmayacağı Enstitü Kurulunca belirlenir.

Sınavlar

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

Dönem projesi, staj, saha çalışması, laboratuvar, proje çalışması, sunum ve benzeri derslerde

Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı şartı aranmaz.

Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve/veya

öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir.

(2) Ara sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen süre içinde ya-

pılır. Yazılı sınav evrakı Enstitü tarafından beş yıl süre ile saklanır.

(3) Yarıyıl sonu sınavına mazereti sebebiyle giremeyip mazereti Enstitü Yönetim Ku-

rulunca kabul edilen öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihte mazeret sınavına girerler.

(4) Bir programda aynı yarıyıl içerisinde yer alan derslerden en çok ikisinin sınavları

aynı günde yapılabilir. Sınavlar ayrıca Cumartesi ve/veya Pazar günleri ve/veya hafta içinde

ilgili dersin öğretim saatleri dışında da yapılabilir.

(5) Sınavların düzeni Müdürlüklerce sağlanır. Öğrenci sınavlarda Enstitü Yönetim Ku-

rulu tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

Başarı notu ve işaretler

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

ile yarıyıl sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu sınavı no-

tunun başarı notuna etkisi Fen Bilimleri Enstitüsünde % 50, diğer enstitülerde % 60’tır.

(2) Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden, yüksek lisans programlarında en az

65, doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 75 alamayan öğrenci ilgili dersten başarısız

sayılır.

(3) Başarı notunun, 100 puan üzerinden yüksek lisans programlarında en az 65, doktora

ve sanatta yeterlik programlarında en az 75 olması gerekir.

(4) Bir dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna

ve başarı katsayısına dönüştürülür.

(5) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans programlarında S veya CC ve üzeri;

doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise S veya CB ve üzeri harfli başarı notları almak

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

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB, CC ve S başarılı;

DC, DD, FD, FF, FG, DZ ve U başarısız harf notlarıdır.

b) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında AA, BA, BB, CB ve S başarılı; CC, DC,

DD, FD, FF, FG, DZ ve U başarısız harf notlarıdır.

c) MZ, E ve DE henüz başarı durumu netleşmemiş harf notlarıdır.

ç) FG: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek o dersin yarıyıl

sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kul-

lanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. Bu başarı derecesi, öğrencinin öğrenim süresince

tamamlamakla yükümlü olduğu toplam kredi ve GANO/YANO hesabında; ilgili dersin başarı

katsayısı 0,00 alınarak GANO/YANO hesabına dersin kredisi katılmak suretiyle FF notu gibi

işleme alınır.

d) DZ: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık

nedeniyle o dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için

kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Bu not FF notu gibi işleme alınır.

e) MZ: Yarıyıl sonu sınavlarına girmeye hak kazandığı halde, yarıyıl sonu sınavlarına

giremeyen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerin sınavlarına

giremedikleri dersler için verilir. Bu durumdaki öğrencinin başarı durumu belli olmadığından

bu not, bu aşamada toplam kredi ve GANO/YANO hesabına katılmaz. Bu not, daha sonra ya-

pılacak mazeret sınavı sonucu alınacak harf notuyla değiştirilir.
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f) S: Öğrencinin üniversite dışı birimlerden Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla transfer
ettiği derslere ve seminer, dönem projesi, tez ve benzeri Senato tarafından uygun görülen ders-
lere verilir. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye
sayılır, fakat GANO/YANO hesabına katılmaz. Ayrıca, yeterlik sınavı ve tez savunma sınavında
başarılı olan öğrenciye S notu verilir.

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

ğ) E: Hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı yarıyıl içinde derse ilişkin gereken ko-
şullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere bu ders için, dersin öğretim elemanı tara-
fından verilir. Bu not, bu aşamada toplam kredi ve GANO/YANO hesabına katılmaz. Bu notu
almış bir öğrencinin, notların öğrenci işleri bürosuna son teslim tarihinden itibaren yirmi bir
gün içinde eksiklerini tamamlaması ve bir not alması gerekir. Bu süre içinde eksiğini tamam-
layamayan öğrencinin notu FF notuna dönüşür. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora tezleri ile sa-
natta yeterlik tez/sergi/projelerinde jürinin belirteceği düzeltmelerin yapılması ve eksiklerin
tamamlanabilmesi için tez danışmanı tarafından verilir. Yüksek lisans tezinde E notu alan bir
öğrenci, yarıyıl sınavlarının bitiminden sonraki altı ay içerisinde eksiklerini tamamlamakla yü-
kümlüdür. Ancak E notu, bir doktora veya sanatta yeterlik çalışmasında düzeltmelerin yapılması
ve eksikliklerin tamamlanması için verilmişse bu süre 1 (bir) yıla kadar uzatılabilir. Kendisine
tanınan ek süre içinde tezdeki eksikliklerini tamamlayamayan öğrencinin E notu, FF notuna
çevrilir.

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

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

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

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

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

(9) Öğrencinin bir dersteki durumunu belirten işaretler aşağıdaki şekildedir.
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(10) Dokuzuncu fıkradaki tabloda yer alan işaretlerin açıklaması aşağıdaki gibidir:

a) R: Dersin önceden başarılmış veya başarılmamış olmasına bakılmadan ilgili dersin

tekrar edildiğini gösterir.

b) NC: Dersin kredisinin olup olmamasına ve/veya kredi miktarına bakılmaksızın ilgili

dersin kredisiz olarak alındığını gösterir. Bu işaretin verildiği dersler; öğrencinin öğretim prog-

ramında belirtilen, öğrenim süresi içerisinde tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye

sayılmaz ve GANO/YANO hesaplarına katılmaz.

c) TY: Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapmış öğrencilerin Enstitü

Yönetim Kurulunca kabul edilen başarılı dersleri için kullanılır. Bu işaretin kullanıldığı derslere

S notu verilir.

ç) T: Bu işaret, dersin başka bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması ve yukarı-

daki transfer türüne dâhil edilemediği durumlarda kullanılır. Bu işaretin kullanıldığı derslere

S notu verilir.

d) M: Muafiyet sınavı yoluyla öğrencinin öğretim programında öngörülen yabancı dil

veya engelli öğrencilerin engelleri nedeniyle izleyemeyecekleri dersler gibi bir kısım derslerden

muaf tutulduğu anlamına gelir. Muaf tutulan bu dersler öğrencinin tamamlamakla yükümlü ol-

duğu toplam krediye sayılmaz ve GANO/YANO hesaplarına katılmaz. Öğrencinin öğretim

programında belirtilen toplam krediyi tamamlaması için öğrenciye bu dersler yerine başka

dersler önerilir.

e) MK: Muafiyet sınavı ve benzeri yollarla öğrencinin öğretim programında öngörülen

ortak zorunlu yabancı dil dersi gibi bir kısım derslerden muaf tutulduğu anlamına gelir. Muaf

tutulan bu derslere S notu verilir ve öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye

sayılır, fakat GANO/YANO hesaplarına katılmaz. Bu dersler tekrar edilmez.

f) DP: Bu işaret; değişim programları çerçevesinde öğrencinin almış olduğu ve Enstitü

Yönetim Kurulunca kabul edilen dersler için kullanılır.

g) BH: Bilimsel hazırlık programında verilen dersleri belirtmek için kullanılan işarettir.

ğ) FR: Fark/önkoşul olarak verilen dersleri belirtmek için kullanılan işarettir.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 44 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait YANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir.

(2) Bu ortalamalar; ilgili derslerden, bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesine göre alınmış

harfli başarı notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin kredisi ile çar-

pılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir.

Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden

sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak

şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                               15 Kasım 2012 – Sayı : 28468

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26



(3) Bir yarıyıla ait YANO hesabı için, sadece o yarıyıla ait dersler; GANO hesabı içinse,

öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur. Tekrarlanan derslerde alınan en son

başarı katsayısı kullanılır. Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibariyle YANO veya GANO belir-

lenirken öğretim programında belirtilen alınmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz.

(4) GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; GANO’su 3,50

veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olurlar. Bu bilgi öğrencinin not döküm bel-

gesinde belirtilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

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

Müdürlüğe dilekçe vererek itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

(2) İtiraz üzerine sınav kağıdı dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine

bildirilmesinden itibaren en geç beş gün içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak

Müdürlüğe bildirilir. Not değişikliği ancak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir.

Savunmalara dinleyici kabulü

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

herkese açıktır.

Anabilim/anasanat dalı başkanlığının bulunmaması

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca yerine ge-

tirilmesi öngörülen işler, Anabilim/Anasanat Dalına bağlı olmaksızın açılan programlarda prog-

ram danışmanlarınca yerine getirilir.

Yeniden kayıtta muafiyet

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

kaydolduğu programda muaf olmak isteyen öğrenci, yeni programa kesin kaydından itibaren

en geç onbeş gün içinde Müdürlüğe başvurduğu takdirde, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla derslerden muaf tutulabilir.

Kayıt dondurma

MADDE 49 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde Enstitü

Yönetim Kurulunca öğrencinin kaydının bir yarıyıl veya bir yıl dondurulmasına karar verile-

bilir:

a) Öğrencinin, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış heyet raporu ile belgelenmiş

sağlıkla ilgili mazeretleri,

b) 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yükseköğretimin aksaması sonucunu doğu-

racak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ara verilmesi,

c) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

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

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

duğunu belgelendirmesi,

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

ması suretiyle askere alınması,
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e) Öğrencinin tutukluluk hali,

f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönet-

meliğine göre, öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını ge-

rektirmeyen mahkumiyet hali,

g) Enstitü Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenin kabul edilebilmesi, bu nedenin

doğuşundan itibaren en geç iki ay içinde Müdürlüğe bildirilmesi şartına bağlıdır.

(3) Aynı usulle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.

Kayıt silme

MADDE 50 – (1) Öğrencinin yazılı talepte bulunması halinde Enstitü Yönetim Kurulu

kayıt silme kararı alır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 51 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda Enstitülerde yapılan

ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir.

Disiplin işleri

MADDE 52 – (1) Lisansüstü programlarındaki öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-

netmeliği hükümleri uygulanır. Öğrencinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yer alan ad-

resi, tebligat adresidir.

İkinci öğretim

MADDE 53 – (1) Mevzuatta aksine hüküm bulunmayan hususlarda, Enstitülerde yü-

rütülen ikinci öğretim hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Anlaşma uyarınca öğrenim görenler

MADDE 54 – (1) Öğrenci değişimi konusundaki anlaşmalar ile üniversitelerarası pro-

tokoller uyarınca öğrenim görenlere ilişkin özel hükümler saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.

(2) Eğitim-öğretim ve sınav ile ilgili konularda, ilgili kurullarca bu Yönetmelik hüküm-

lerine uygun olarak yapılacak düzenlemeler Senatonun kararından itibaren en geç bir ay içinde

Enstitüde ilan edilir ve ilan tarihinde uygulamaya konulur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 56 – (1) 1/10/2012 tarihli ve 28428 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mar-

mara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
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İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 3/3/2008 tarihinden önce lisansüstü eğitim ve öğretime baş-

lamış olup, henüz doktora yeterlik sınavlarına girebilmek için ya da sanatta yeterlik çalışmasını

sonlandırabilmek için gereken yabancı dil şartını yerine getirememiş olan öğrencilerin, doktora

yeterlik sınavına girebilmeleri için ÜDS’den 100 üzerinden en az 60 puan, sanatta yeterlik ça-

lışmasını sonuçlandırabilmeleri için en az 55 puan almış olmaları gerekir.
(2) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, 28 inci maddesinin ikinci fıkrası

ve 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde
kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya
Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim ve Ölçme-Değerlendirme Yö-
netmeliğinin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Sanat Ta-
rihi dersleri ve seçmeli dersler Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde yü-
rütülür. Tıbbi İngilizce ve ortak zorunlu derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk
Dili dersleri birinci sınıfta zorunlu olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(i) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı
100 tam not üzerinden en az 60 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 70 veya fazla
olan 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerinden isteyenler sınıf sonu sınavına girmeden başarılı olmuş
sayılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, sınıf sonu başarı notu olarak
kabul edilir. Bu öğrencilerden notunu yükseltmek amacıyla sınıf sonu sınavına girmek iste-
yenler, sınavdan en az 15 gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

9/9/2011 28049
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Siirt Üniversitesinden:
SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2012 tarihli ve 28314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üni-
versitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin bi-
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders başarı notu; öğrencinin ara sınavı ile yarıyıl sonu sınavlarında aldıkları pu-
anların birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı duru-
munu gösterir. Öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için; yarıyıl sonu veya bütünleme sı-
navlarında en az 60 puan almak koşuluyla, ara sınavlarının ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu
veya bütünleme sınav sonuçlarının %60’ının toplamının en az 60 puan olması gerekir. Mezu-
niyet başarı derecesi aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Sözel Derece Başarı Puanları Başarı Notu (harf)
Pekiyi 90–100 A
Çok iyi 80–89 B
İyi 70–79 C
Orta 65–69 D
Geçer 60–64 E
Başarısız 0–59 F ”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ÇAKMAKLAR-EMNİYET KURALLARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN ISO 9994) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2012/35)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 11/9/2007 tarihli ve 26640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-
buri Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2007/33) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan,
TS EN ISO 9994 “Çakmaklar-Emniyet Kuralları” standardının A1 tadilinin; 4.2.3 üncü,
4.4.2 nci,  4.5.2 nci, 4.8 inci, 5.2.2.4 üncü, 5.4.2.4 üncü, 5.5.3.1.12 nci, 5.5.3.2.6 ncı, 5.8.3.4 üncü,
5.9.3.5 inci, 5.9.3.7 nci, 5.9.3.9 uncu, 5.11.2.1.7 nci, 5.11.2.2.7 nci, 6.3.1 inci, 6.3.2 nci, 6.4 üncü
maddeleri Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiştir. Tadil edilen standard metni
imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

5/6/2012 28134
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MADDE 3 – (1) Tadil edilen standard kapsamına giren malları üreten ve satanların bu
Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 4 – (1) Söz konusu standard, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilci-
liklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet
sitesinden ulaşılır.

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ, yayımlandığı tarihten onbeş gün sonra yürürlüğe girer. 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

PİMLER-KONİK-SERTLEŞTİRİLMEMİŞ İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TS 2337-5 EN 22339) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2012/36)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 7/5/2001 tarihli ve 24395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi
Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG:2001/38-39) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan,
TS 2337-5 EN 22339 “Pimler-Konik-Sertleştirilmemiş” standardının T1 tadilinin; 3 boyutlar
maddesi Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiştir. Tadil edilen standard metni
imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) Söz konusu standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu
Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 4 – (1) Söz konusu standard, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilci-
liklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet
sitesinden ulaşılır.

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ, yayımlandığı tarihten onbeş gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2012/7)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ta-

nımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri
haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan
gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
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Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakan-

lığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi

gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir ör-

neği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan

50 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, gümrük kıymetine bakılmaksızın

gözetim uygulamasından muaftır.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alı-

nabilmesi için EK I’de yer alan gözetim belgesi başvuru formunun usulüne uygun bir şekilde

doldurulması ve EK II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne

iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler

isteyebilir.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve bel-

gelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğin 1 inci madde-

sinde belirtilen kıymet Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin

uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet

veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5'ten (% 5 dahil)

daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın

ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fa-

tura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçer-

lilik süresinin bitiminden itibaren on işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi

gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi dü-

zenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik sü-

resi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim

belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanının veya bu hususu belgelendiren ilgili

belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi du-

rumunda gözetim belgesi düzenlenmez.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayım tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

ÜLKE MASALARININ GÖREV VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İHRACAT: 2012/7)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2023 İhracat Stratejisi çerçevesinde belirlenen ihracat

hedeflerine ulaşılabilmesini teminen, ilgili ülke/ülke gruplarına yönelik dış ticaret ve yatırım

olanaklarının takibi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığı koordinas-

yonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından oluşturulan ve ülke/ülke grupları düzeyinde

faaliyet gösteren Ülke Masalarının görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi ile 18/6/2009 tarihli

ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hak-

kında Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Bakanlık Yurtdışı Temsilciliği: Ticaret Müşavirlikleri, Ticaret Ataşelikleri, Bakanlık

Yurtdışı Temsilcilik Ofislerini,

c) Başkan: Ülke Masası Başkanını,

ç) Birlik: İlgili İhracatçı Birliğini,

d) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünü,

e) TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisini,

f) Ülke Masası: İlgili ülke/ülke gruplarına yönelik dış ticaret ve yatırım olanaklarının

takibi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlık koordinasyonunda TİM tarafından

oluşturulan ve ülke/ülke grupları düzeyinde faaliyet gösteren Konseyi,

g) 2023 İhracat Stratejisi: 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan 6/6/2012 tarihli ve 2012/8 nolu Yüksek Planlama Kurulu Kararı eki 2023 Türkiye İhracat

Stratejisi ve Eylem Planını,

ifade eder.

Kuruluş, denetim ve sona erme

MADDE 4 – (1) Ülke Masası; TİM Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Müdürlük

onayı ile kurulur. Ülke Masalarının kuruluşlarının, Genel Müdürlükte kurulmuş bulunan ülke

masaları yapılanmasına göre olması zorunludur.

(2) Ülke Masası; ilgili ülke/ülke grubuna TİM tarafından belirlenen miktarda ihracat

yapan ve/veya o ülkede/ülke grubunda yatırımı bulunan Birlik Yönetim Kurulu Başkanı/Baş-

kanları ve/veya üyeleri ile Birlik genel kurul üyeleri arasından TİM Yönetim Kurulu tarafından

belirlenen temsilciler ve Genel Müdürlüğün ilgili Daire Başkanlığında Ülke Masasının faaliyet

gösterdiği ülke/ülke grubu ile ilgili olarak çalışan bir personelden oluşur. TİM Yönetim Kurulu
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tarafından temsilci belirlenmesinde Birlik Yönetim Kurulu Başkan ve/veya üyeleri öncelikli

olarak dikkate alınır. Genel Müdürlükçe lüzum görülen hallerde, Ülke Masasının faaliyet gös-

terdiği ülke/ülke grubu ile ilgili tecrübe ve bilgi birikimine sahip bir personel de, Ülke Masa-

sında üye statüsünde ayrıca görevlendirilebilir.
(3) Ülke Masası, en az beş, en çok dokuz üyeden oluşur. Ülke Masası başkanı, Ülke

Masasının ilk toplantısında TİM tarafından belirlenen üyeler arasından seçilir. Ülke Masasının
TİM Yönetim Kurulu tarafından Birlik Yönetim Kurulu başkan ve/veya üyeleri arasından be-
lirlenen temsilcilerinin görev süreleri Birlik Yönetim Kurullarındaki görev süreleri kadardır.
Birlik genel kurul üyeleri arasından belirlenen temsilcilerin görev süreleri dört yıldır. Ülke Ma-
sasının oluşumuna ilişkin diğer usul ve esaslar, TİM’in teklifi üzerine Genel Müdürlük onayı
ile belirlenir.

(4) Ülke Masasının idari ve mali tüm faaliyet, çalışma, hesap ve işlemleri Bakanlığın
idari ve mali denetimine tabidir.

(5) Ülke Masasının feshi, birinci fıkrada kuruluşu için belirtilen usul ve esasa göre ya-
pılır.

Ülke masasının görevleri

MADDE 5 – (1) Ülke Masasının görevleri;
a) 2023 İhracat Stratejisi çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşılabilmesini teminen il-

gili ülke/ülke grubuna yönelik dış ticaret ve yatırım olanaklarını izlemek, değerlendirmek ve
müteakip yıla ilişkin hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için geliştirilen icra planı ve
projeleri TİM’e ve TİM’in görüşüyle her yılın en geç Ekim ayına kadar Genel Müdürlüğün
onayına sunmak,

b) İlgili ülke/ülke grubuna yönelik pazara giriş stratejilerinin saptanmasına yardımcı
olmak, ilgili ülke/ülke grubuna yönelik ticaret heyeti, sektörel ticaret heyeti, alım heyeti, fuar
düzenlenmesi, ticaret merkezleri kurulması gibi pazara giriş faaliyetleri hususunda İhracatçı
Birlikleri, TİM ve TİM’in görüşüyle Genel Müdürlüğe görüş ve önerilerde bulunmak,

c) İlgili ülke/ülke grubu ile ülkemiz arasında mevcut dış ticaret ve yatırım ilişkilerinin
geliştirilmesi amacıyla bu ülke/ülke grubunda faaliyet gösteren muadili sivil toplum kuruluşları
ile temaslarda bulunmak ve bu temasların neticeleri hakkında TİM’e ve TİM’in görüşüyle Ge-
nel Müdürlüğe en geç bir ay içerisinde rapor sunmak,

ç) İlgili ülke/ülke grubu pazarına giriş engellerini tespit etmeye yönelik çalışmalara
yardımcı olmak ve tespit edilen sorunların çözümüne yönelik TİM’e ve TİM’in görüşüyle Ge-
nel Müdürlüğe önerilerde bulunmak,

d) Genel Müdürlük, TİM ve İhracatçı Birlikleri tarafından ülke/ülke gruplarına ilişkin
yapılan çalışmalara ve gerçekleştirilen faaliyetlere katkı sağlamak,

e) İlgili ülke/ülke pazarına dair dış ticaret ve yatırım imkanlarına ilişkin konularda bil-
gilendirme toplantısı, seminer, organizasyon ve pazar araştırması gerçekleştirmek.

Çalışma usulleri

MADDE 6 – (1) Ülke Masası, ayda en az bir kez gündemli olarak toplanır. Ayrıca ge-
rekli görülen hallerde Başkanın daveti üzerine de toplanabilir. Toplantı yeter sayısı toplam üye
sayısının salt çoğunluğudur.
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(2) Ülke Masası toplantılarının sekretaryası, TİM tarafından belirlenen Birliğin genel
sekreterliği tarafından yürütülür. Toplantılara, sekretaryayı yürüten Birliğin genel sekreteri
veya genel sekreter yardımcısı ile görevli Birlik personeli de iştirak eder. Genel sekreter, genel
sekreter yardımcısı ve Birlik personeli oylamaya katılamaz.

(3) Ülke Masası kararları toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit ol-
ması halinde başkanın oy verdiği taraf çoğunluğu sağlamış olur. Acil ve zorunlu hallere mün-
hasır olmak kaydıyla, karar için yapılan oylamalar elektronik posta yoluyla da yapılabilir. An-
cak, bu şekilde karar alınması halinde, kararın bir sonraki toplantıya kadar imza altına alınması
zorunludur. Ülke Masası karar tutanakları beş gün içerisinde TİM’e ve TİM tarafından da üç
gün içerisinde görüşüyle birlikte Genel Müdürlüğe intikal ettirilir.

(4) Ülke Masası toplantı ve karar tutanakları,  karar defterine geçirilir. Karar defterine,
toplantıya katılanların ve katılmayanların adları, gündem ve gündem sırasına göre kararlar ya-
zılır. Alınan kararlar, toplantıya katılan Ülke Masası üyeleri tarafından imzalanır.

(5) Ülke Masası bünyesinde, muhtelif sektörlerdeki mal ve hizmet ticareti ile yatırım,
lojistik ve benzeri alt faaliyet alanlarında çalışma yapmak üzere çalışma komiteleri oluşturu-
labilir. Çalışma komiteleri, ilgili Ülke Masası üyelerinden birinin başkanlığında, ilgili ülke/ülke
grubuna ihracat yapan ve/veya o ülkede/ülke grubunda yatırımı bulunan ihracatçılar ve yatı-
rımcılar ile konusunda uzman kişilerden oluşabilir.

(6) Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı veya Genel Müdürlükten sorumlu Müsteşar Yardım-
cısının başkanlığında, TİM Başkanı ve Ülke Masası başkanlarının katılımı ile Ülke Masaları
Koordinasyon Komisyonu oluşturulur. Komisyon yılda en az iki kez gündemli olarak toplanır.
Ancak Komisyon gerekli hallerde, en az 15 gün önceden üyelere duyurulmak kaydıyla başkanın
daveti üzerine de toplanabilir. Kararlar toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Bu top-
lantılarda alınan kararlar tüm Ülke Masaları için bağlayıcıdır. Alınan kararlar, hedef pazarlar
hakkında ihracatçıları bilgilendirmek amacıyla oluşturulan Bakanlık Pazara Giriş Komitesi ça-
lışmalarında da değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe bildirilir.

Bütçe
MADDE 7 – (1) Ülke Masası giderleri, TİM’in ve gelirleri oranında İhracatçı Birlik-

lerinin bütçelerinden karşılanır.
(2) Ülke Masası faaliyetleri kapsamında her türlü harcama ve giderler TİM ve İhracatçı

Birliklerinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
Ülke masası faaliyetlerinde bakanlık yurtdışı temsilciliklerinin katkıları
MADDE 8 – (1) Ülke Masası tarafından yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetler, Genel

Müdürlük talimatları çerçevesinde ilgili ülkelerde bulunan Bakanlık Yurtdışı Temsilciliği ara-
cılığıyla izlenir ve gerekli destek sağlanır.

Yetki
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğe ilişkin ortaya çıkacak özel ve zorunlu durumları inceleyip

sonuçlandırmaya Bakanlık yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
ASKIYA ALMA SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2012/18)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye’deki sanayicilerin rekabet kapasitelerinin

artırılmasını, modernize olmalarının sağlanmasını ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını des-
teklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul veya özel imalat niteliği
taşıyan ürünlere düşük gümrük vergisi ile erişimlerini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye ile AB arasında ihdas edilen 1/95 sayılı Ortaklık

Konseyi Kararı eki sanayi ürünlerinden, AB Konseyi tarafından Askıya Alma Sistemine dâhil
edilen ve edilmesi planlanan eşya için Askıya Alma Sistemine dair düzenlemeleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük

vergisi muafiyetini,
c) Askıya Alma Sistemi: 2 nci maddede belirtilen ürünlere, sınırlı veya sınırsız miktar-

larda, geçici bir dönem için geçerli olmak üzere tanınan gümrük vergisi muafiyetine ilişkin
düzenlemeler bütününü,

ç) Ayrıcalıklı Ticari Anlaşma: Belirli bir ürünün ticaretini sadece anlaşmaya taraf fir-
malara münhasır kılan her türlü anlaşmayı,

d) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
e) Başvuru: Askıya alma, kota ve itiraz başvurularını,
f) ETSG: Ekonomi Tarife Sorunları Grubunu,
g) İtiraz: Ekonomik Tarife Sorunları Grubunda (ETSG) yapılan müzakereler sırasında

askıya alınması ya da tarife kontenjanı açılması istemiyle yapılan başvurulara, AB veya Tür-
kiye’de söz konusu ürünün üretiminin yapıldığı gerekçesiyle yapılan itirazını,

ğ) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
h) Kısmi Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan

gümrük vergisi indirimini,
ı) Otonom Tarife Kontenjanı (Kota): Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırlı miktarda

tanınan ve ulusal mevzuata göre düzenlenen gümrük vergisi muafiyetini,
i) TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ifade eder.
Başvuru
MADDE 5 – (1) Başvurular Genel Müdürlüğe yapılır. Yapılan başvuruların bu Tebliğe

uygunluğu Bakanlık tarafından değerlendirilerek geçerli başvurular müzakere edilmek üzere
ETSG’ye iletilir.
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Ürün kapsamı
MADDE 6 – (1) Askıya Alma Sistemine konu ürünler, AB veya Türkiye’deki üretici-

lerin üretimlerinde kullanacakları hammadde, yarı mamul ya da imalat bileşenleri olmalıdır.
(2) Aşağıdaki özelliklerden en az birini haiz nihai ürünler Askıya Alma Sistemine konu

edilemez:
a) Nihai tüketiciye satışa hazır olan.
b) Demonte edilmiş olan.
c) Asli bir işleme ya da dönüşüme tabi tutulmayacak olan.
ç) Bitmiş ürünün asli özelliklerine sahip olan.
Başvuru usul ve esasları
MADDE 7 – (1) Askıya Alma Sistemi çerçevesinde Bakanlığa yapılacak tüm başvu-

rular EK-1’deki takvime göre yapılır. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi
esas alınır.

(2) Başvurular; askıya alma ve otonom tarife kontenjanı açılması talepleri için EK-2,
askıya almaya itiraz talepleri için EK-3, temdit (askıya almanın uzatılması) talepleri için EK-4’teki
dilekçe ile birlikte sırasıyla EK-5, EK-6 ve EK-7’de yer alan ilgili başvuru formlarından biri
kullanılarak yapılır.

(3) İkinci fıkrada bahsedilen başvuru formu (EK-5, EK-6, EK-7’den uygun olanı) ayrıca
İngilizce dilinde doldurularak elektronik ortamda “askiyaalma@ ekonomi.gov.tr” e-posta ad-
resine EK-1’deki takvime göre iletilir. Başvuru formlarının İngilizce nüshalarına Bakanlık in-
ternet sitesinden (www.ekonomi.gov.tr/askiyaalma) ulaşılabilmektedir.

(4) Başvuru sahipleri, başvuru konusu ürünün AB ve Türkiye’de üretimi bulunmadığına
veya yeterli üretimi olmadığına dair yapmış oldukları ön incelemeye ilişkin bilgi ve belgeleri
başvuru dokümanları ile birlikte EK-1’deki takvime göre Genel Müdürlüğe sunar.

(5) Askıya alma başvuru sürecinde AB veya Türkiye’de başvuru konusu ürünün üreti-
minin bulunduğunun ancak bu üretimin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda askıya
alma talebi tarife kontenjanına çevrilebilir veya kısmi askıya alma uygulanabilir.

(6) Askıya Alma Sistemi;
a) Başvuru konusu ürünün aynısının, eşdeğerinin veya ikamesinin AB veya Türkiye’de

üretiminin olması,
b) Başvuru konusu ürünün nihai ürün olması,
c) Başvuru konusu ürünün AB ve Türkiye’deki üreticilerce üçüncü ülkeden ithal edil-

mesine engel teşkil edecek şekilde bir ayrıcalıklı ticari anlaşma kapsamına girmesi,
ç) Ürünün fikri mülkiyet hakları kapsamında korunuyor olması,
d) Başvuru sahibinin ilgili ürünü sadece ticari amaçla ithal etmesi,
e) Başvurunun dış ticaret politikası uygulamalarını bozucu etkiye sahip olması,
durumlarının herhangi birinde uygulanmaz.
(7) Askıya Alma Sistemine tabi olacak ürünün kullanımı belirli bir amaç ile sınırlandı-

rılmış ise, söz konusu ürünün askıya alma sistemi kapsamında ithal edilmesinde gümrük mev-
zuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri esas alınır.

(8) Başvurunun geçerli olması için başvuru konusu ürünün ithalatında, askıya alma
sonrası tahsil edilmeyecek gümrük vergisi tutarının yıllık 15.000 Avro karşılığı Türk Lirasından
az olmaması gerekir.
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(9) Yürürlükte olan Askıya Alma Sistemine tabi ürünlere yönelik değişiklik talepleri,

EK-1’de yer alan takvime göre yeni başvuru kıstaslarına uygun olarak yapılır.

(10) Ürün tanımlamaları yürürlükteki TGTC esas alınarak yapılır. Talep edilen ürüne

ilişkin uygun tanımın TGTC’de bulunmaması durumunda Uluslararası Standart Örgütü (Inter-

national Standard Organisation-ISO), Uluslararası Tescilsiz İsimleri (International Non-prop-

rietary Names-INN), Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (International Union of

Pure and Applied Chemistry-IUPAC), Avrupa Kimyasal Maddeler Gümrük Envanteri (European

Customs Inventory of Chemical Substances-ECICS) veya Renk İndeksi (Colour Index-CI)

tanımlamaları veya gümrük muayenesine esas teşkil edebilecek nitelikte özel tanımlar kullanılır.

(11) Ölçü birimlerinde TGTC esas alınır. TGTC’de uygun birimlerin bulunmaması ha-

linde Uluslararası Birim Sistemi (International Systems of Units-SI) tanımları kullanılır. Ta-

nımlamalarda kullanılacak standartlar ve test metotlarının uluslararası tanınırlığının olması ge-

rekir. Marka, firma içi kalite standartları, ürünün teknik özellikleri ve benzeri terimler tanım-

lamalarda kullanılamaz.

(12) Başvurulara ilişkin olarak, ihtiyaç duyulması halinde, Genel Müdürlükçe talep edi-

len belgelere ek olarak başvuru sahibinden açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.

(13) Başvurunun incelenmesi veya müzakere süreci için gerekli olan her türlü bilgi

veya belgenin herhangi bir nedenle sunulmaması durumunda başvuru reddedilir.

Müzakereler

MADDE 8 – (1) Başvurular ETSG bünyesinde yılda iki dönemde müzakere edilir ve

her dönem üç toplantıdan oluşur.

(2) Her bir dönemde müzakere edilecek ürünlere ilişkin AB Komisyonunca yayımlanan

listenin orijinal nüshası, Bakanlık internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr/askiyaalma) duyu-

rulur.

(3) Müzakerelerin tamamlanmasını müteakiben AB Konseyi tarafından gümrük vergisi

askıya alınması kararlaştırılan ürünlerin, AB ile eşzamanlı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz

tarihleri itibariyle yürürlüğe girecek şekilde İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listeye yansı-

tılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı taslağı hazırlanır.

(4) Bahse konu müzakereler sonucunda tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtımı

Bakanlar Kurulu Kararına istinaden hazırlanan tarife kontenjanının dağıtım usul ve esaslarına

ilişkin tebliğler çerçevesinde yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 31/12/2011 tarihli ve 28159 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin

Tebliğ (İthalat: 2012/18) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2012/75)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eği-

tim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan ve okul sütü programı (program)
kapsamında, öğrencilere, süt içme alışkanlığını kazandırmak ve dengeli beslenme suretiyle
sağlıklı gelişmelerini sağlamaktır.

(2) Bu Tebliğ, 2012-2013 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, özel okullar dahil,
anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine, pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün sü-
reyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 24/9/2012 tarihli ve 2012/3741 sayılı Okul Sütü Programı

Uygulama Esasları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Karar: 24/9/2012 tarihli ve 2012/3741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,
c) Okul sütü: Yurtiçinde üretilen çiğ sütten 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğine uygun
olarak elde edilen ve ambalajının şekli Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca
belirlenen, 14/2/2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği (Tebliğ No: 2000/6)’nde tanımlanan yağlı,
sade 200 ml’lik UHT içme sütünü,

ç) Okul sütü komisyonu: İllerde vali yardımcısı başkanlığında il gıda tarım ve hayvan-
cılık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve Sağlık Bakanlığının ildeki temsil-
cilerinden oluşan ve sekretaryası il milli eğitim müdürlüğünce yürütülen komisyonu,

d) Program: Okul sütü programını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk, Eğitim ve Tanıtım

Sorumluluk
MADDE 4 – (1) Programın uygulanacağı okullar Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.
(2) Programın koordinasyonu Bakanlık tarafından yapılır.
(3) Okul sütlerinin alımı, yurt içinden temin edilen çiğ sütlerden 17/12/2011 tarihli ve

28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair
Yönetmelik kapsamında onay belgesi veya bu Yönetmelik hükümlerine göre geçerli eşdeğer
belgeye sahip ve ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden 4/1/2002 tarihli
ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata göre Bakanlıkça yapılır.

(4) Dağıtımı yapılacak olan okul sütü ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması ge-
reken hususlar Bakanlığın koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile
işbirliği yapılarak belirlenir.

(5) İllerde kurulan okul sütü komisyonları mal muayene ve kabul komisyonu olarak
görev yaparlar.

(6) İllerde okul sütü komisyonlarının sekretaryasının yürütülmesi, okul sütünün okullara
ulaştırılmasının kontrolü ile uygun şartlarda muhafazası ve tüketimlerinin sağlanmasından il
milli eğitim müdürlükleri sorumludur.
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(7) Program kapsamında, süt dağıtımı öncesi ve tüketim sonrasında öğrencilere ait bil-
gilerin içerik ve formatı Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

(8) Öğrencilere ait bilgilerin e-okul sistemine kaydedilmesi, e-okul sistemine giriş ya-
pılamadığı durumlarda verilerin toplanması ve zamanında ulaşılabilir olması Milli Eğitim Ba-
kanlığınca sağlanır.

(9) Öğrenci velileri, öğretmenler, aile hekimleri ve/veya sağlık kurumlarınca süte karşı
duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından program dışında tutulur.

(10) Programda uzun dönemde öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmalar Milli Eği-
tim Bakanlığı ile işbirliği içinde Sağlık Bakanlığınca yürütülür.

(11) Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk
gıda mevzuatı ile ihale teknik şartnamesine uygunluğunun denetimi, il gıda tarım ve hayvan-
cılık müdürlüklerince yapılır.

(12) Okul sütü üretimi yapılan illerde, Bakanlık il müdürlüklerince sütlerin her bir par-
tisinden numune alınır, numunelere ait analiz sonuçları, Bakanlığa ve teslimi yapılacak illerdeki
il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğüne gönderilir.

Eğitim ve tanıtım
MADDE 5 – (1) Programın kamuoyunda tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve

programda görev alan kişilerin eğitimleri için Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakan-
lığı ve Ulusal Süt Konseyinin katılımıyla gerekli tedbirler alınır.

(2) Program başlamadan önce ailelere süt içimi sonrası oluşabilecek basit rahatsızlıklar
ve bulguların anlatıldığı, bu bulguların büyük bir bölümünün geçici ve hafif olduğunun belir-
tildiği, sütün öneminin vurgulandığı eğitim programları Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Ba-
kanlığınca düzenlenir.

(3) Öğrencilerin eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen öğretmenler tara-
fından yapılır.

(4) Program için gerekli eğitim ve tanıtım materyallerinin temini, yayımı ve dağıtımı
Bakanlık koordinasyonunda, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Finansman, Ödemeler, Denetim ve İdari Yaptırımlar

Finansman ve ödemeler
MADDE 6 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler, genel bütçeden Bakanlığa tahsis

edilen ödenekten karşılanır.
(2) İl milli eğitim müdürlükleri, dağıtımı yapılan okul sütüne ilişkin aylık olarak okul

sütü komisyonunca düzenlenecek valilik onaylı mal muayene ve kabul komisyonu raporunu
(Ek-1), takip eden ayın beşinci işgününde yükleniciye bildirir ve Bakanlığa gönderir. Yükle-
nicilerin itirazı halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

(3) Bakanlık il mal muayene ve kabul komisyonu raporlarını birleştirerek ödeme ic-
malini (Ek-2) hazırlar.

(4) Ödemeler, ödeme icmali esas alınarak Bakanlık tarafından yapılır.
Denetim ve idari yaptırımlar
MADDE 7 – (1) Program ile ilgili ödemelerde ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak

tedbirleri programdaki sorumluluklarına göre Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Ba-
kanlığı alır.

(2) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen
gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ

TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM

ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı;
a)  Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iz-

nine tabi olan anonim şirketleri belirlemek ve bu şirketlerde izin alınmasına, 
b) Anonim ve limited şirketlerin sermayelerinin yeni asgari tutarlara yükseltilmesine, 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık

iznine tabi olan anonim şirketler ile sermayeleri ellibin liranın altında olan anonim şirketleri
ve sermayeleri onbin liranın altında olan limited şirketleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun

210 uncu, 333 ve 453 üncü maddeleri ile 14/1/2011 tarihli ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanu-
nunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 20 nci maddesine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen:
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: İç Ticaret Genel Müdürlüğünü,
c) Şirket: Bakanlık iznine tabi anonim şirketleri, 
ifade eder. 
Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler 
MADDE 5 – (1) Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici fi-

nansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket
şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şir-
ketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız de-
netim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981
tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve
işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir. Ancak,
kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim şir-
ketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında Bakanlık izni aranmaz.

Bakanlık izni alınması  
MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan şirketlerin kurulabilmesi

için aşağıda belirtilen belgelerle başvurularak Genel Müdürlükten izin alınması zorunludur:
a) Kurucuların imzaları noter tarafından onaylanmış esas sözleşme,
b) Kuruluşu, diğer resmi kurumların uygun görüşünü veya iznini gerektiren şirketler

için uygun görüş veya izin yazısı.
(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan şirketlerin, esas sözleşme değişikliklerinin

genel kurulda görüşülebilmesi için aşağıda belirtilen belgelerle başvurularak Genel Müdürlük-
ten izin alınması zorunludur: 

a) Esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği,
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b) Esas sözleşmenin değişen maddesinin/maddelerinin yeni metni,
c) Esas sözleşme değişikliği diğer resmi kurumların uygun görüşünü veya iznini ge-

rektiren şirketler için uygun görüş veya izin yazısı,
ç) Sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinde; 
1) Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlı-

ğının tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu,
2) Sermaye artırımının iç kaynaklardan yapılması halinde, iç kaynaklardan karşılanan

tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest mu-
hasebeci mali müşavir raporu, denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin ra-
poru, 

3) Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayın-
ların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme
raporları, 

4) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili si-
cilden alınacak yazı, 

5) Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin
kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge. 

d) Sermayenin azaltılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliğinde; sermayenin azaltıl-
masına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette
mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir raporu, denetime tabi şirketlerde
ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.

(3) Bakanlık izninin, şirketin kuruluşunda ticaret sicili müdürlüğüne tescil başvurusun-
dan önce, esas sözleşme değişikliklerinde ise genel kurul tarihinden önce alınması gerekir. Ba-
kanlık izni alınmadan kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri ticaret sicili müdürlüğüne
tescil edilemez. 

Sermayenin asgari tutarlara yükseltilmesi
MADDE 7 – (1) Sermayeleri ellibin Türk Lirasının altında olan anonim şirketler ile

onbin Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini, 14/2/2014 tarihine kadar bu
miktarlara yükseltmeleri gerekmektedir. 

(2) Sermayelerini, 1/7/2012 tarihine kadar, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun
272 ve 507 nci maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulunun 2001/3500 sayılı Kararı ile anonim ve
limited şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarına yükseltmeyen anonim ve limited şir-
ketlerin de, birinci fıkra hükmü çerçevesinde sermayelerini yükseltmeleri gerekmektedir. 

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında olan ve belirlenen süre içerisinde sermayelerini
öngörülen tutarlara yükseltmeyen şirketler, bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 8 – (1) 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ano-

nim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2003/3) yürürlükten kaldırılmıştır. 

(2) 24/8/2002 tarihli ve 24856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim ve Limited
Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2002/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı 5 inci mükerrer Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nin 41 inci maddesinin birinci ve
ikinci fıkralarında yer alan “on beş gün” ibareleri “otuz gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ)
(SERİ NO: 2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nin 21 inci maddesinin
onikinci fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “on beş gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: 

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KALİTEST BELGELENDİRME
VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ

KURULUŞ FAALİYETLERİNİN ASKIYA ALINMASINA
DAİR TEBLİĞ

Askıya alma
MADDE 1 – (1) 93/42/EEC sayılı Avrupa Birliği Direktifi doğrultusunda 7/6/2011 ta-

rihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre; genel aktif
olmayan, implante edilmeyen tıbbi cihazlar, aktif olmayan implantlar, yara bakım için cihazları,
aktif olmayan dental cihazlar ve aksesuarları, genel aktif tıbbi cihazlar, görüntüleme cihazları,
izleme cihazları, radyoterapi ve termoterapi cihazları için Tam Kalite Güvence Sistemi-Uy-
gunluk Beyanı (Full Quality Assurance System-EC Declaration of Conformity) ve Üretim Ka-
lite Güvence Sistemi-Tip Uygunluk Beyanı (EC Declaration of Conformity-Production Quality
Assurance) kapsamında, Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilen 2179 kimlik kayıt numa-
ralı Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin belgelendirme faaliyetleri,
29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulan-
masına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve
Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak 60 iş günü süre ile as-
kıya alınmıştır.

Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.
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9/11/2012      CUMA 

ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 
15 Kasım 2012 

PERŞEMBE 
Sayı : 28468 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

                                                        RİZE 

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 

75.000 adet 500 Gr. Rize Turist Çay baskılı, 75.000 adet 500 Gr. Filiz Çay ve 48.000 adet 500 Gr. 

Çay Çiçeği baskılı 410x455x205 mm lik ile 36.000 adet 1000 Gr. Rize Turist Çay baskılı 

440x540x195 mm lik ihraçlık oluklu karton kutu %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın Alma Dairesi Başkanlığı-RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.11.2012 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu–Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az %3 geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü-Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.  

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  8793/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:       

1 - Satışa esas bedeli en az 757,15 TL. ile en çok 44.824,93 TL. arasında değişen; 

20/11/2012 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 75,72 TL., en çok 

4.482,49 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen potasyum nitrat, magnezyum sülfat, araba 

parçası, tahta palet, araba baskı balatası, deniz motoru, bebek arabası, sörf tahtası, şanzıman, 

bilgisayar işlemcisi, laptop vs. cinsi 20 (yirmi) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. 

T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 21/11/2012 tarihinde saat: 

09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 9053/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 412,91 TL. ile en çok 133.466,85-TL. arasında değişen; 

26/11/2012 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 42,00.- TL., en 

çok 13.347,00-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B oto, Tır Çekici ve 

Dorse Hurdası ile Motorsiklet cinsi 30 adet araç ; açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi 

Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze- KOCAELİ adresindeki ihale salonunda 27/11/2012 

tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında 

ayrıntılı bilgiye wvvw.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) 

(646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10.00.-TL. bedel karşılığı 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 8891/1-1 



15 Kasım 2012 – Sayı : 28468 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16/1. MADDESİNE GÖRE 

TASFİYELİK HALİNE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:   

1 - Satışa esas bedeli en az 8,85.-TL. ile en çok 162.406,63.-TL. arasında değişen; 

26/11/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5.-TL., en çok 

16.245.-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik eşya, hırdavat eşyası, cep 

telefonu, battaniye, lastik, çakmak, gözlük vb 47 grup eşya; açık artırma suretiyle, Peyas 

Mahallesi Mahabat Bulvarı No: 20 Kayapınar/DİYARBAKIR adresindeki ihale salonunda 

27/11/2012 tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu 

ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (412) ( 257 43 78) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı 

Diyarbakır İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 8932/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA  

TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 34,34 TL. ile en çok 637.192,00 TL. arasında değişen; 

28/11/2012 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 

63.750,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 27 grup eşya (badem, ceviz içi, badem içi, 

bal, çay, tuz, kuru üzüm, kapı kilit göbeği, rekor, ayakkabı, musluk, çakmak, antep fıstığı, 

çekirdek, şekerleme, muhtelif tekstil eşyası v.b); açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme 

Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı TASİŞ Gümrük Sundurma Sahası adresindeki ihale 

salonunda 29/11/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (432) (214 05 61) numaralı telefondan ulaşılabilir.  

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 8935/1-1 
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AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU  

ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ KAPALI ZARF TEKLİF ALMAK SURETİYLE  

İHALE EDİLECEKTİR 

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve 

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : OSB Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No : 4 AKSARAY  

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 

işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel 

nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, 

nihai kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak 

hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, I. kademede 

yapımı öngörülen 1.500 m3/gün kapasiteli tüm 

ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının 

temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme, 

işletilmesi, bakımı, iş sonu projeleri (as-built) ve 

işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare 

personelinin eğitilmesi işleridir.  

b) Yapılacağı yer : AKSARAY 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 29/11/2012 Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
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3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, en az 3.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 9.000 m3/gün 

kapasiteli Evsel (Aktif Çamur veya damlatmalı filtre prosesi uygulaması), Atıksu Arıtma Tesisi 

komple ( inşaat, mekanik ve elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi aslı ile bu belgeyi tevsik 

amacıyla idari şartnamenin 7.1-B / 4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli 

örneklerini istekliler sunmak zorundadır. 

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer 

ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve 

asgari 4.000.000.-TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 

Adet Mesleki Ünvanı 

1 İnş. Yük.Müh. veya İnş.Müh. (En az 10 yıl deneyimli ) 

Anahtar teknik personelin, ihale tarihinden en az üç ay öncesi işe alınmış ve ihale tarihi 

itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir. Anahtar teknik personelin 

deneyim süresinin en az 10 yıl olma şartı aranmaktadır 

6) Yapı Araçlarına ait Taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) 2.000.000.-TL ’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Aksaray Organize Sanayi 

Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 750.000.-TL tutarında Geçici 

Teminat. 
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H) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu. 

I) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, 

imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları 

tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik 

imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 

J) Performans Garanti Beyannamesi. 

K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler. 

L) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

M) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

N) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren 

iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu 

yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.) 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak 

üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak 

oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00 ‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 

826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen 

gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler 

dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş 

Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F) ve (L) 

bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.  

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Aksaray 

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının OSB Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı 

No: 4 AKSARAY adreslerinde görülebilir veya 750.-TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 

826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler 

için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli 

ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 8939/2-2 



15 Kasım 2012 – Sayı : 28468 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

YG- AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Uşak-Karahallı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Uşak-Karahallı Organize Sanayi Bölgesine 

ait, YG- AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Konak Mah. Manisa Sok. No: 2 Kat: 3 Karahallı/UŞAK  

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : OSB alanına ait YG-AG elektrik şebekesi yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Uşak-Karahallı  

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/07/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2012  

   Tedaş B.F. ile) : 1.544.000.-TL 

f) Geçici Teminatı : 108.080.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 30/11/2012 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 

veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu oda 

Söğütözü- ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Uşak-

Karahallı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının, Konak Mah. Manisa Sok. 

No: 2 Kat: 3 Karahallı/UŞAK adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 

154 8.Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 8913/2-2 
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2 ADET HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

T.K.İ./G.L.İ. Müessesesi-Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan, 2 adet Hizmet alımı işi, Açık İhale Usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Gümüşpınar Köyü Orhaneli/Bursa  

Telefon ve faks numarası : (0224) 827 64 71 – (Faks) 827 64 34 – 827 64 79 

Elektronik posta adresi (varsa) : blisatinalma@bli.gov.tr. 

2 - İhale konusu işlerin  

a) Niteliği, türü ve miktarı :  

1 - Hizmet alımı / Ağır Bakım Onarım, Yıkama Yağlama işlerinin, 1 adet Tekniker, 5 adet 

işçi, (Ağır Bakım Onarım Usta, Kaynakçı), 3 adet işçi, (Yağcı, Yıkamacı), 2 adet işçi (Oto 

Elektrik Usta) olmak üzere toplam 11 Personel ile 11 Ay süreli yaptırılması işi.  

 2 - Hizmet alımı / 3 adet ısı merkezi, bir adet su arıtma sisteminin ısı tesisatı, ısı kanalları 

ve bunlara bağlı tesisatların onarım bakım işlerinin (1 adet Tekniker, 2 adet Kaynakçı, 1 adet 

Mekanik tesisat usta, 17 Ateşçi-Kaloriferci) olmak üzere toplam 21 Personel ile 12 Ay süreli) 

yaptırılması işi.  

b) Teslim yeri : 1 - Hizmet alımı, Keles İstihsal Kontrol Şube Müdürlüğü, 

Harmanalanı Köyü/Keles-BURSA 

  2 - Hizmet alımı, B.L.İ. Müdürlüğü, Gümüşpınar Köyü/ 

Orhaneli-BURSA  

3 - İhalelerin 

Yapılacağı yer : B.L.İ. Müdürlüğü (Satın Alma Şube Müdürlüğü İhale 

Salonu) Gümüşpınar Köyü/Orhaneli-BURSA 

 

 Tarih ve Saatleri Şartname Bedelleri 

- İKN-2012/167778 Ağır Bakım Onarım, 28.11.2012 - 14:00 KDV. Dahil 100,00-TL. 

  Yıkama Yağlama işi. 

- İKN-2012/167714 Isı Merkezlerinin 03:12.2012 - 14:00 KDV. Dahil 100,00-TL. 

  çalıştırılması işi.  

 

4 - İhale dokümanları aşağıda yazılı adreslerde görülebilir ve satın alınabilir. 

- İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.bli.gov.tr 

- BURSA’da: B.L.İ. Müdürlüğü-Satın Alma Şube Müdürlüğü (Gümüşpınar Köyü/ 

Orhaneli) 0224 827 64 71 

- ANKARA’da: TKİ Genel Müdürlüğü-Satın Alma Daire Başkanlığı (Hipodrom Cad. 

No:12/Y.Mahalle) 0312 540 10 00 

- İZMİR’de: TKİ. Gümrük Şefliği (Erzene Mah.78. Sok. No: 3/Bornova) 0232 339 26 71 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, İhale tarih saatine kadar B.L.İ. Genel Muhaberat Servisine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak belirtilen saat’ten sonra 

İşletmemiz Genel Muhaberat Servisine intikal eden teklifler dikkate alınmayacak ve açılmadan 

iade edilecektir.  

6 - İstekliler tekliflerini her iki İhale için, birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale üzerine 

kalan istekliler ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

7 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Verilecek olan geçici teminatın geçerlilik süresi, tekliflerin 

geçerlilik süresinden itibaren en az (30) gün fazla olmalıdır.  

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

9 - Kurumumuz bu ihaleler ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı kanuna tabi değildir. 9018/1-1 
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2 ADET TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Evrenseki Belediye Başkanlığından: 

Aşağıda içeriği belirtilen 2 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. 

Maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır. 

 

1 - Satılacak arsaların nitelikleri: 

 

 Mahalle Ada/parsel m2 Cinsi/özelliği 

 Evren 687/1 9.158 m2 ticaret alanı E=0,40, Hmax=9,50 m (3 kat) 

 Evren 688/1 4.927 m2 ticaret alanı E=0,40, Hmax=9,50 m (3 kat) 

 

2 - Arsaların muhammen bedelleri: 

 

 Mahalle Ada/parsel m2 Muhammen bedel Geçici teminat  

 Evren 687/1 9.158 m2 7.967.460,00 TL 250.000,00 TL 

  Evren 688/1 4.927 m2 4.508.205,00 TL 150.000,00 TL  

 

3 - İhale 29.11.2012 tarihinde Perşembe günü saat 10:00 da Belediye Encümen toplantı 

salonunda yukarıda belirtilen sıraya göre yapılacaktır. 

4 - Muhammen bedellere KDV dahil değildir. 

5 - Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.  

6 - Üstleniciler taşınmazların ödemesini; İhalenin onaylandığı tarihten itibaren 1/4 peşin, 

Takip eden her üç ay sonunda ¼ olmak şeklinde 4 (dört) eşit taksitte ödeyecektir  

7 - İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler. 

a) İsteklinin Gerçek kişi olması halinde 

1 - Kanuni ikametgah belgesi, 

2 - Tebligat için adres beyanı, 

3 - Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

4 - Geçici teminat alındı belgesi, 

b) İsteklinin şirket olması halinde 

1 - İhaleye katılacak kişi adına yetki belgesi, 

2 - İmza sirküleri, 

3 - Tebligat için adres beyanı, 

4 - Geçici teminat alındı belgesi, 

8 - İhaleye girecek olanlar istenen evrakları içeren zarflarını ihale günü ihale saatine kadar 

ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. İhale saatinden sonra verilen zarflar kabul edilmeyecektir. 

9 - İhaleyle ilgili şartname belediyemiz mali hizmetler müdürlüğünde görülebilir veya 

100TL. karşılığında temin edilebilinir. 

10 - İhaleye katılacak olanların şartname alması zorunludur. 

11 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

12 - İhaleden doğacak itilafların çözüm yeri Manavgat mahkemeleridir. 

İlan olunur. 8962/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN: 

TORBALI İSTASYONUNDA TESLİM 20.000 M3 

KONKASÖR BALASTI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2012/164878 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No:121/A 35220 Alsancak/İzmir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108 ---- 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

Şartnamenin Görülebileceği  

İnternet Adresi  : www.tcdd.gov.tr. 

  www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı Olan; Torbalı 

İstasyonunda Teslim 20.000 M3 Konkasör Balastı 

Alınması. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 28.11.2012 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15.00’ de kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 8892/1-1 

—— • —— 
ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (ADÜAŞ)’DEN 

YATIRIMCILARA DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Bilindiği üzere, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından 

Maliye Hazinesine ait Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sorkun köyü, 1632 ada 1 parsel ile 1633 ada  

3 parselde kayıtlı taşınmazların özelleştirilmesini teminen 12.10.2012 tarihinde itibaren 

yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve ihaleler için son teklif verme tarihleri; 1632 ada 1 parsel 

için 15.10.2012, 1633 ada 3 parsel için 16.10.2012 olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu şeker fabrikaları ile ilgili ilan metni ve ihale şartları belgesine istinaden söz 

konusu taşınmazların ihalesi için son teklif verme tarihi 1632 ada 1 parsel için 05.12.2012 

Çarşamba günü saat 11:00’e kadar, 1633 ada 3 parsel için 05.12.2012 Çarşamba günü saat  

14:00’e kadar uzatılmıştır. 

Yapılan değişiklik daha önce bu ihaleye katılmak için Tanıtım Dokümanı ve İhale 

Şartnamesi alan yatırımcılara yazılı olarak bildirilecektir. 

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınmak 

suretiyle hazırlanarak yeniden belirlenmiş son teklif verme tarihi olan 05.12.2012 Çarşamba günü 

1632 ada 1 parsel için saat 11:00, 1633 ada 3 parsel için saat 14:00’e kadar ADÜAŞ’ın belirtilen 

adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a intikal 

edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 9058/1-1 
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YER SİLOSUNDAN BETON KANALLARA PANCAR NAKLİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

TŞFAŞ-Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2012 – 2013 Kampanya Dönemi Yer Silosundan Beton Kanallara Pancar 

Nakli Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları Dâhilinde Açık 

İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2012/163003 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - Kırşehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30 . (37) - 0386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2012/2013 Kampanya dönemi süresince 

yer silosundaki +/- %20 toleranslı 200.000 Ton 

pancarın araçlara yüklenerek beton silolara taşınması 

işidir. Taşıma damperli kamyonla yapılacaktır. 

Boşaltma kanal içerisine damper kaldırma ile 

olacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren takriben 40–60 takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker 

Fabrikası Mevkii Kırşehir 

b) Tarihi ve saati : 26.11.2012 - Saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek 

Odası belgesi 

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

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

gereken kriterler: 

4.2.1 - İş deneyim belgesi: 

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az 

olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi, 

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak, her türlü nakliye (personel taşıma ve kiralık vasıta işi 

hariç) işleri kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100 (Yüz Türk Lirası) karşılığı 

aynı adresten satın alınabilir. 

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii-Kırşehir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, 

Her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel zerinde birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde 

işin tamamına teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 -Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 9017/1-1 
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30.540 KG MADENİ YAĞ VE ANTİFİRİZ SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İhale Kayıt Numarası : 2012/162068 

1 - İdarenin    

a) Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. 

Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: 1/A Keçiören/ 

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 3122942330 - 3122942245 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu malın niteliği, 

     türü ve miktarı : Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğünün 2013 Yılı İhtiyacı 30.540 Kg. madeni 

yağ ve antifiriz alımı 

3 - İhalenin/Yeterlik 

    Değerlendirmesinin:   

a) Yapılacağı yer : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: 1 

b) Tarihi ve saati : 05.12.2012 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler :  

4.1. İstekliler; 

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,  

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi. 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.1.7 İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 

4.1.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge (Ek-5),  

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,  



15 Kasım 2012 – Sayı : 28468 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

4.1.10. İş Deneyim Belgesini, İsteklilerce teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak 

üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye 

doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini 

gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.” 

4.1.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, her türlü madeni yağ imalatı ve satışı 

benzer iş olarak kabul edilecektir.” 

4.1.11. Teklifte bulunacak firmalar, T.S.E' den alınmış olan " Standartlara Uygunluk 

Belgesi"nin aslı veya noter tasdikli suretini teklifleri ekinde vereceklerdir. 

4.1.12. Firmaların, madeni yağların her türlü test-analizlerini yapabilecek nitelik ve 

kapasitede laboratuara sahip olduğunu gösteren; ISO-17025 akredite laboratuar belgesinin 

TÜRKAK onaylı sureti veya yurtdışından alınmış TÜRKAK onaylı muadili belgenin aslı veya 

noter tasdikli suretini teklifleri ekinde vereceklerdir. 

4.1.13. Firmalar ISO 9001 veya ISO 9001:2000 kalite belgelerinin aslı veya noter tasdikli 

suretini teklifleri ekinde vereceklerdir. 

4.1.14. Firmalar; Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'ndan alınan "Madeni Yağ Lisansı"nın 

veya Madeni Yağ alt başlığında Dağıtıcı Lisansının veya bu belgeyi almaya hak kazandıklarını 

gösteren belgelerin ve Sanayi ve Ticaret Odalarından alacakları "Kapasite Raporu"nun aslı veya 

noter tasdikli suretlerini teklifleri ekinde vereceklerdir. 

4.1.15.  ISO 14001 “Çevre Yönetim Sistemi” belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini 

teklifleri ekinde vereceklerdir. 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 4.1.2, 4.1.3. ve 4.1.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. maddesindeki 

belgeyi de sunmak zorundadır.” 

5 - İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik -Keçiören/ANKARA, 

Tel:03122942330 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 

150,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya 

kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler 160,00 Türk Lirası doküman bedelini Eti Maden 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. 

Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN No:TR080001001745377122455001) 

37712245-5001 nolu hesaba Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak 

zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura 

düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası 

ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin 

yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks 

numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale 

dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik 

olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

6 - Teklifler 05.12.2012 Çarşamba günü, saat: 14:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 

Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 8916/1-1 
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TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 2650 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Sarıyer 

c) Cinsi : Arsa 

d) Pafta No : -- 

e) Ada No : 1613 

f) Parsel No : 5 

g) Yüzölçümü : 688,77 m2 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

i) Halihazır : İşgalli 

j) İmar Durumu : TAKS: 0,15 KAKS: 0,35 Hmax: 6.50 m. Yapılanmalı 

Konut Alanı, 

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Var 

ı) Adres (Cadde-Sokak-No) : Tarabya (Ferahevler) Mah. Önceler Sok. 

3) Muhammen Bedeli : 1.377.540.-TL 

4) Geçici Teminatı : 41.326,20.-TL 

5) İştirak Teminatı : 137.754.-TL 

6) İhale Tarihi ve Saati : 28 Kasım 2012 - 12:00 

7) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul 

8) İhale Usulü : Fonlar ihale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık 

Teklif Usulü 

9) İhale Şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir. 

  Fuatpaşa Cad. No: 66 Mercan/İSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07 

10) Şartname Bedeli : 500.-TL 

11) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden 

"Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı (Gerçek kişiler) 

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat ve İhale İştirak Teminatı 

c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler) 
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e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) 

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 

taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı 

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi 

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel 

Kişiler) 

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25 34134 Fatih/İSTANBUL) 

başvurmaları gerekmektedir. 

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 8993/1-1 

—— • —— 

KURULUŞUMUZ PARKINDA MEVCUT MUHTELİF TİPTEKİ ÇEKEN VE ÇEKİLEN 

ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE 3 KALEM ISITMA KUPLİNG TAKIMI 

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2012/167211 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : (0312) 309 05 15/4419-4149 (0312) 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 3 Kalem Isıtma Kupling Takımı 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 17/12/2012 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir, ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 50,-TL 

bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 8946/1-1 
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TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ 7 KALEM HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünde Bulunan 7 Kalem Tehlikeli ve 

Tehlikesiz Hurda Malzemenin Satışı Yapılacaktır. Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 

yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2012/2 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Toplantı Odası/Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269 

Melikgazi/KAYSERİ  

b) Telefon ve faks numarası : 03523311276 - 03523311282 

c) Elektronik posta adresi : teias11.iletim@ttmail.com 

ç) İhale dokümanının 

   görülebileceği yer : TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, 

Osman Kavuncu Cad. 7.km No : 269 Melikgazi/KAYSERİ 

(Satınalma ve Ticaret Servisi) 

2 - İhale konusu satış işinin 

   niteliği, türü ve miktarı : Aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

Sıra 

No Malzemenin Adı Yeri Atık Kodu 

Miktar 

(kg) 

Tehlike 

Durumu 

1 ALÜMİNYUM HAVAİ HAT TELİ 
Kayseri 

Merkez 

170402-

170411 
87.925 Tehlikesiz 

2 AHŞAP ARTIKLAR 
Kayseri 

Merkez 
170201 8.500 Tehlikesiz 

3 

ST37 GALVANİZLİ ÇELİK 

KONSTRÜKSİYON + BASINÇLI 

HAVA TANKI 

Kayseri 

Merkez 
170405 67.621 Tehlikesiz 

4 154 KV KESİCİ KUTBU 
Kayseri 

Merkez 
160215 36.600 

Tehlikeli 

Atık 

5 

GALVANİZLİ ÇELİK ÖRGÜLÜ 

ÇIPLAK TEL (Makaraları ile 

birlikte) 

Kayseri 

Merkez 
170405 23.080 Tehlikesiz 

6 
MUHTELİF ELEKTRONİK 

MALZEME 

Kayseri 

Merkez 
160214 2.500 Tehlikesiz 

7 
MUHTELİF SAC , İZOLATÖR VE 

DÖKÜM KARIŞIMI (Nötr Direnç) 

Kayseri 

Merkez 
160215 2.400 

Tehlikeli 

Atık 

 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Toplantı Odası/Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269 

Melikgazi/KAYSERİ  

b) Tarihi ve saati : İhale 27.11.2012 Salı günü, saat 14.00’de 

gerçekleştirilecektir. Teklifler en son saat 12.00’ye kadar 

idareye teslim edilmelidir. 
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) 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, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Teklif İsteme Şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Teklif İsteme Şartnamesindeki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya  

teminat mektupları dışındaki teminatların, Muhasebe Sevisine yatırıldığını gösteren belgeler, 

d)  Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler  

4.2.1. Tehlikesiz atıklar için ; 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” hükümlerine 

istinaden alınmış olan ve teklif verilmiş olan atık kodunu muhteva eden lisans belgesi sunulması 

zorunludur. 

4.2.1.1. Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkartılan, 17/06/2011 tarih ve 27967 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde 

belirlenen atıklar için 29/04/2009 tarihli 27214 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre 

Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında alınmış olan; 

 Tehlikeli Atıklar için; 

Şekli ve İçeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen;  

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 

b) Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı 

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıklar için teklif sunacak 

isteklilerin (a, b, c,) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında ise 

ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır. 
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Belirtilen belgelerin teklif ekinde, aslının, noter onaylı suretinin veya aslı idarece 

görülmüştür ibareli suretinin sunulması zorunludur. Lisansların sürelerinin ihale tarihinden 

itibaren en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olması zorunludur. Satışa konu olan malzemelerle 

ilgili tehlikeli ya da tehlikesiz atık kodları; Lisans belgelerinde veya Çevre Orman ve Şehircilik 

Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen Atık Listesinde mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen lisansları 

sunmayan yada 2. maddede belirtilen Atık Kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan 

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

5 - İhale, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye bırakılacaktır.  

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satın Alma ve 

Ticaret Şefliği) Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269 Melikgazi/KAYSERİ adresinde görülebilir 

ve 50.00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 -Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 11.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Muhaberat Servisine/Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269 Melikgazi/KAYSERİ adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır 

10 - Bu ihalede, kısmi teklif verilebilecektir. İstekliler satışı yapılacak her bir iş kalemi 

için teklif verebilecektir. Teklifler her bir iş kaleminin tamamı için verilecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 25/02/2013 tarihinden 

önce olmayacak şekilde verilmelidir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

13 - Diğer hususlar: 

13.1. İhale konusu malzemelerin teslimatı, nakledilmesi, berterafı, geri dönüşümü, ara 

depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığınca 

çıkarılan ve ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin 

Yönetmelikler ve mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç 

Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve 

İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. 

 9051/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:   

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Zekai GÖKÇELİK’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 

verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 16.10.2012 tarihinde başlanmış olup, ceza 16.04.2013 

tarihinde son bulacaktır. 

2 - Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Süleyman DÖNGELCİ’ye “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 

verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.10.2012 tarihinde başlanmış olup, ceza 06.10.2013 

tarihinde son bulacaktır. 

3 - Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Yaşar GÜNEY’e “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 

09.10.2012 tarihinde başlanmıştır. 

4 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Celal 

KİLİMCİOĞLU’na “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 

uygulanmasına 09.10.2012 tarihinde başlanmış olup, ceza 09.10.2013 tarihinde son bulacaktır. 

5 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir İsmet ÖZLAHLAN’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 

verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.10.2012 tarihinde başlanmış olup, ceza 10.04.2013 

tarihinde son bulacaktır. 

6 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Yalçın ŞEKER’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 

Cezanın uygulanmasına 02.10.2012 tarihinde başlanmış olup, ceza 02.04.2013 tarihinde son 

bulacaktır. 

İlanen duyurulur. 8964/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 04/09/2012 tarih ve 372 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/10/2012 tarih ve 1782 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 46978 ada 1 ve 2 sayılı parselleri ile imarın 46979 ada 1 sayılı 

parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” 15/11/2012 günü 

Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8914/1-1 
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Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca onaylanan "Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama 

Ölçütlerine" uygun olmaları gerekmektedir. 

Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı 

ile "Başlıca Araştırma Eseri"ni belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, 

özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden 

ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 

altı takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe; 

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını 

belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik 

belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı 

ekleyerek Rektörlüğe, 

Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları 

gerekmektedir. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM/ 

ANASANAT DALI PROF. DOÇ. 

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Analitik Kimya  1 

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Anorganik Kimya  1 

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Organik Kimya  1 (*) 

İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Ulaştırma  1 

Kimya-Metalurji 

Fakültesi 

Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör 

Tasarımı 

 1 (*) 

Kimya-Metalurji 

Fakültesi 

Metalürji ve Malzeme 

Müh. 

Üretim Metalürjisi 1 (*)  

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi 1  

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Restorasyon  1 

(*) : 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim yapılmasında 

uyulacak esaslara ilişki yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. 

 8992/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlük Makamının 06.11.2012 tarih ve 8015 sayılı Olur'u ile; 4708 Sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliği gereği; 

Güçer Yapı Lab. Hiz. Ltd. Şti.’nin Seyrantepe Mah. Altınay Cad. Polar İş. Mrk. No: 18 

Kağıthane/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, İstanbul İl Yapı 

Denetim Denetim Komisyonunun (İYDK) 05.09.2012 tarih ve 34-2012-019 sayılı kararı ile 

verilen 16 nolu "Laboratuvar İzin Belgesi" iptali ve kullanma hakkı veren sözleşme tek taraflı 

olarak fesih edilmiştir 

İlgililere duyurulur. 8990/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıda unvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan kadroya 2914 sayılı 

Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör alınacaktır. 

Profesör kadrosuna daimi statüye göre atama yapılacak olup, adayların “Ankara 

Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip 

olmaları gerekmektedir. 

Profesörlük kadrolarına başvuracakların;  

Rektörlük Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen 

dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

Dosya içeriği; 

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge 

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti) 

- Özgeçmiş 

- Yayın Listesi (Başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.) 

- TC Kimlik No 

- Fotoğraf (1 adet) 

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, 

icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde 

devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, 

Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri (6 takım dosya ile 

başvuracaklardır.) 

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. 

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

3 - Ön incelemeye göre anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine 

getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayıp, 

başvuru belgeleri iade edilecektir. 

Not: İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

FAKÜLTESİ UNVANI ADET AÇIKLAMALAR 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAK.    

Protetik Diş Tedavisi PROFESÖR 1 İnley tutuculu adeziv köprüler ve bunların 

yapıştırma sistemleri konusunda çalışma 

yapmış olma şartı aranacaktır. 

 9025/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Belediye Encümenimizin 12.07.2012 gün ve 1152/3533 sayılı kararı ve Ankara 

Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.10.2012 gün ve 1849/4579 sayılı kararı ile onaylanan 

84301 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 

Dodurga Mahallesi; 

551, 552, 553, 557, 627, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 

690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 713, 714, 715, 716, 

717, 718, 719, 720, 721, 722, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 

745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 766, 851, 

869, 870, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 

895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 

917, 918, 919, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 1189, 1221, 1521, 1527, 1528, 1529, 1530, 

1747, 1748, 1749, 1750, 1765, 1766, 1776, 1777, 1955, 1957, 1960, 1962, 1991, 2000, 2002, 

2007, 2011, 2042, 2059, 2060, 2071, 2073, 2076, 2078, 2084, 2124, 2130, 2154, 2162, 2174, 

2225, 2259, 2260 ve 2261 parseller. 9011/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

K U R U L K A R A R I 

Karar No: 4085-2     Karar Tarihi: 18/10/2012 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/10/2012 tarihli toplantısında; 

1. 18/01/2007 tarihli ve 1062/27 sayılı Kurul Kararının, 27/08/2007 tarihli ve 1292/25 

sayılı Kurul Kararının (b) bendinin birinci ve ikinci paragraflarının, 25/03/2008 tarihli ve 1546/38 

sayılı Kurul Kararının (b) bendinin, 18/09/2008 tarihli ve 1762/19 sayılı Kurul Kararının, 

28/05/2009 tarihli ve 2108-31 sayılı Kurul Kararının (b) bendinin yürürlükten kaldırılmasına, 

2. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisans başvurusu” başlıklı 7 nci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca hazırlanan ekteki “Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve 

Belgeler Listesi”nin kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa 

gönderilmesine, 

3. Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 6 

ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazırlanan ekteki “OSB Dağıtım ve OSB Üretim Lisans 

Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi Ve Belgeler Listesi”nin kabul edilerek Resmi Gazetede 

yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmesine, 

karar verilmiştir. 

EKLER: 

EK-1 Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi 

EK-2 OSB Dağıtım ve OSB Üretim Lisans Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve 

Belgeler Listesi  

 EK-1 

 

LİSANS BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKEN 

BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ 

1) Başvuru Dilekçesi (Ek-1). 

(Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanıp 

imzalanır. Yetkinin müştereken verilmesi halinde, müştereken yetki verilen kişilerin her biri 

tarafından imzalanır. Dilekçe örneğinde parantez içinde yer alan seçeneklerden sadece birisi 

seçilir.) 

2) Taahhütname (Ek-2). 

(Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Ek-2’deki örneğe uygun olarak, tüzel kişiyi temsil 

ve ilzama yetkili şahıs/şahıslarca imzalanır. Taahhütnamenin içeriğinde hiçbir değişiklik 

yapılamaz. Taahhütnamenin müştereken verilen yetki kapsamında imzalanması durumunda, 

müştereken yetki verilen şahısların her birinin imzasının Taahhütnamede bulunması zorunludur. 

Taahhütnamedeki 6 ncı madde, sadece dağıtım lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişilerce 

yazılır. Diğer lisans başvurularında bu madde yazılmaz.) 

3) Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya 

noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi 

4) Tüzel kişilik anasözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili 

Memurluğunca tasdiklenmiş bir nüshası veya tasdik edilmiş anasözleşmenin tüm tadiller işlenmiş 

son hali ile birlikte sunulacak fotokopisi 

5) Üretim Tesisine İlişkin: 

a) Bilgi Formu [5 nüsha – Ek-3 (a, b, c, d)] (*) 

(Üretim tesisi türüne göre; Ek-3 (a, b, c, d)’te verilen örnek formlara uygun olarak Kurum 

internet sayfasından temin edilerek doldurulur.) 
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b) Yatırım Termin Programı (5 nüsha). 

(İnşaat öncesi dönem, inşaat dönemi ve toplam süre olmak üzere; lisans alma tarihinden 

tesis tamamlanma tarihine kadar geçen süreyi kapsayacak şekilde hazırlanır.) 

c) Tek Hat Şeması (5 nüsha). 

(Üretim tesisinin bağlanacağı/bağlı olduğu bağlantı noktasını ve gerilim seviyesini 

gösteren tek hat şeması, ilgili dağıtım ve/veya iletim hatları ile dağıtım merkezi ve/veya trafo 

merkezini içerecek şekilde hazırlanır. Üretim lisansı başvurularına ilişkin olarak, üretim tesisi 

barasına tüketici bağlanacak ise bu husus özellikle tek hat şemalarında belirtilir ve açıklama notu 

yazılır.) 

ç) Üretim Tesisinin Yerini Gösteren 1/25.000 Ölçekli Harita (5 nüsha) (*). 

(Üretim tesisinin kurulacağı yer, sınırlarını belirleyen köşe koordinatlarını da içerecek 

şekilde harita üzerinde işaretlenerek belirtilir. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri için santral 

sahasının, türbinlerin ve şalt merkezinin UTM koordinatları 1/25.000 ölçekli orijinal boyutlu ve 

renkli basılı harita paftası üzerine işlenmiş olacaktır.) 

d) Üretim Tesisinin Yerleşim Yeri Projesi (3 nüsha) (*). 

(Mevcut mülkiyet durumunun (dağılımının) gösterildiği 1/5.000 ölçekli kadastral pafta 

üzerinde, üretim tesisine ait tüm tesislerin yerleşim yerleri ve sınırları çizilerek gösterilecektir. 

Ayrıca bu paftada, tesis yerine ilişkin il-ilçe-köy-mahalle-ada-parsel bilgileri de yer alır. Kadastral 

paftanın lejantında, tesis yerinin halihazırdaki imar durumuna (orman, mera, tarım arazisi, sanayi, 

mesken v.s) ve arazinin mülkiyet dağılımına (miktar ve oranları da belirtilerek – kamu-şahıs-

vakıf-v.s) ilişkin bilgiler de yer alır.) 

e) Üretim tesisi yerleşim yerinin mevcut imar durumunu gösterir belge ile tesis yerleşim 

yerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-5’de belirtilen duyarlı yöreler kapsamında 

olup olmadığına dair beyan (Tesis yerleşim yeri duyarlı yöreler kapsamında ise imar tadilatı 

yapılabileceğine dair ilgili kamu kurumundan alınacak beyan) 

f) Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında 

Yönetmeliğin Ek-2’sinde belirtilen belgeler (3 nüsha). Bu belgeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen formatta (1/25.000 ölçekli 

harita hariç) hazırlanarak sunulur (*). 

(*) (a) ve (f) bentleri çerçevesinde hazırlanan dosyalar word ve excel dosyaları olarak, (ç) 

ve (d) bentlerinde istenen haritalar ise resim dosyası (jpeg) olarak elektronik ortama kopyalanarak 

da verilecektir (3 adet). 

6) Üretim Tesisinde yerli doğal kaynak kullanılması halinde (kaynağın türüne göre); 

a) Devlet Su İşleri (DSİ) ile yapılmış Su Kullanım Hakkı Anlaşması’nın veya Su 

Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalayabilmeye Hak Kazanıldığına Dair Belge’nin aslı veya DSİ 

tarafından aslına uygunluğu tasdiklenmiş bir örneği veya Anlaşma metninin aslı ile birlikte 

sunulacak fotokopisi, 

b) Yurt içinde çıkan linyit, taş kömürü, asfaltit, bitümlü şist gibi katı fosil yakıtlar ile 

biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gaz dahil), doğal gaz ve jeotermal kaynakların 

kullanım haklarına ilişkin olarak; yetkili kurum ve kuruluşlar ve/veya özel kişilerle yapılmış yakıt 

teminine ilişkin anlaşmaların veya kullanım haklarının edinilmiş olduğunu ya da edinileceğinin 

taahhüt edilmiş olduğunu gösteren belge veya belgelerin aslı veya sözleşmenin tarafı kurum 

tarafından aslına uygunluğu tasdiklenmiş bir örneği ya da noter onaylı sureti veya söz konusu 

belgenin aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi, 
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c) Var ise, rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerini ilgilendiren arazinin özel mülkiyete 

konu olması halinde arazinin mülkiyeti ya da diğer ayni haklarının edinilmiş olduğunu ya da 

edinileceğinin mülkiyet sahibi kişi tarafından taahhüt edilmiş olduğunu gösterir belgelerin aslı 

veya noter onaylı birer sureti veya söz konusu belgenin/belgelerin aslı ile birlikte sunulacak 

fotokopisi/fotokopileri, 

ç) Yurt içinde çıkan linyit, taş kömürü ve asfaltite dayalı lisans başvurularında rezerv 

miktarı, ilgili kaynağın analiz değeri, birim elektrik üretimi için gerekli kaynak miktarı ve lisansa 

konu tesis verimi dikkate alınarak kaynağa dayalı tesisin ömrüne ilişkin hesaplama ve ilgili bilgi 

ve belgeler, 

d) Rüzgar enerjisine dayalı lisans başvurularında; Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı 

Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliğinde Ek-1’de yer alan Rüzgâr Ölçüm 

İstasyonu Kurulum Raporu ve Ek-2’de yer alan Rüzgâr Ölçüm Sonuç Raporunun aslı veya noter 

onaylı birer sureti veya söz konusu belgenin/belgelerin aslı ile birlikte sunulacak 

fotokopisi/fotokopileri. 

7) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde (halka açık şirketlerde yüzde beş ve üzerinde) 

doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin anasözleşmelerinin, tüm tadiller işlenmiş son 

halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca tasdiklenmiş birer nüshası veya anasözleşmenin tüm tadiller 

işlenmiş son hali ile birlikte sunulacak fotokopisi, 

8) Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin, pay oran 

ve tutarları belirtilmek suretiyle, ortaklık yapısını ortaya koyan bilgiler. 

(Bu kapsamda, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar ortaklık yapısını ortaya 

koyan bir şema hazırlanır. Lisans alınıncaya kadar ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik 

olması durumunda, ortaklık yapısını ve pay oranlarını ortaya koyan bilgi ve belgelerle birlikte bu 

şemanın güncellenerek Kuruma sunulması gerekir. Halka açık şirketlerde %5 ve üzerinde, diğer 

şirketlerde ise %10 ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan ortakların sermaye payları 

doğrudan ve dolaylı olmak üzere ayrı ayrı belirtilir. Dolaylı ortaklar açısından gerçek kişi 

ortakların, varsa birbirleri ile olan akrabalık ilişkileri (anne, baba, kardeş v.s) belirtilir. Ayrıca, 

tüzel kişi ortağın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait 

olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar, pay oran ve tutarları ile varsa 

imtiyazlı paylar da belirtilmek suretiyle ortaklık yapısını ortaya koyan bilgi ve/veya belgeler de 

başvuru kapsamında sunulur. Ayrıca şirketin ortaklık yapısına ilişkin bilgiler Excel formatında da 

hazırlanarak elektronik ortamda (1 adet) sunulacaktır.) 

9) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde (halka açık şirketlerde yüzde beş ve üzerinde) 

doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişiler ile yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel 

müdür yardımcısı ve denetçilere ait, son altı ay içinde alınmış, adli sicil belgeleri ile isim, unvan 

ve adres bilgileri 

10) Tüzel kişinin güncel sermaye tutarını gösteren belgeler. 

(Bu kapsamda; bağımsız denetimden geçmiş, yeminli mali müşavirlerce veya vergi 

dairelerince tasdiklenmiş, son yıla ait bilanço ile, varsa lisans başvurusunun yapıldığı yıla ait üçer 

aylık bilançonun aslı veya noter onaylı suretleri, lisans sahibi tüzel kişinin yeni kurulmuş olması 

halinde, kuruluş bilançosu sunulur.) 

11) Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Yapılan Başvurular İçin Banka Teminat 

Mektubu (Ek-4), banka teminat mektubunun ilgili banka şubesi tarafından düzenlendiğine ve 

imza sahiplerinin verilen kapsamda banka teminat mektubunu düzenlemeye yetkili olduklarına 

ilişkin teyit yazısı ve banka teminat mektubu ile teyit yazısını imzalayan personelin imza 

sirküleri. 
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12) Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler v.b. gibi özel kanunla kurulmuş 

bölgelerde kurulacak üretim tesisleri için yetkili merciden üretim tesisi kurulmasında sakınca 

olmadığına ilişkin beyanname. 

AÇIKLAMALAR: 

1) Kuruma yapılacak lisans başvurularında; başvuru dosyasındaki tüm belgeler, “Lisans 

Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”ndeki sıraya uygun olarak dosyalanır. 

2) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen belgelerin asılları ile noter onaylı 

belgeler haricindeki tüm belgeler, lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilik kaşesi üzerine, tüzel 

kişiliği temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahıslarca isim belirtilmek suretiyle, imzalanmış şekilde 

sunulur. 

3) Lisans başvuru dosyasına konacak belgeler, (aksi belirtilmemiş ise) bir nüsha olarak 

düzenlenir ve tek bir başvuru dosyası sunulur. Aynı anda birden fazla lisans başvurusunda 

bulunulması halinde, başvuru kapsamında talep edilen (tüzel kişi ve ortaklarına ait bire bir aynı 

olan) bilgi ve belgelerden aslı veya noter tasdikli suretleri lisans başvuru dosyalarından birine 

konulabilir. Diğer lisans başvuru dosyaları; bu belgelerin aslına uygunluğu lisans başvurusunda 

bulunan tüzel kişilik kaşesi üzerine, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahıslarca isim 

belirtilmek suretiyle, imzalanmış fotokopiler ile düzenlenebilir. Lisans başvurusunda bulunan 

tüzel kişinin, daha önce Kuruma verilmiş bir lisans başvuru dosyasının bulunması, tüzel kişiyi 

gerekli belgeleri öngörülen biçimde vermekten muaf kılmaz. 

4) Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin 

yetkili makamlarınca veya Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey 

Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki 

Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine uygun biçimde düzenlenir ve başvuruya 

eklenir. Gerek görülmesi halinde belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış tercümeleri de 

talep edilebilir. 

5) Kamuya ait dağıtım ve üretim tesisleri için kamu tüzel kişiliği tarafından yapılan 

(özelleştirme kapsam ve programına alınan tesisler dahil) lisans başvurularında; 1, 2, 3 ve 4 üncü 

maddelerde belirtilen bilgi ve belgeler ile (sadece üretim tesisleri için) 5 inci maddenin (a) (b) ve 

(c) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgeler istenir. 

6) Üretim faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans başvurularında Ek-4’e uygun olarak 

Kuruma sunulacak banka teminat mektubu, içeriğinde hiçbir surette değişiklik yapılmaksızın 

sadece ilgili bölümler doldurulacaktır. Banka teminat mektubu teyit yazısını ve teminat 

mektubunu imzalayan kişilerin yetki belgeleri ile imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı suretleri 

teminat mektubu ile birlikte verilecektir. 

7) 3, 4, 6a, 6b, 6c, 6d ve 7 nci maddeler çerçevesinde sunulacak belgelerin fotokopi 

suretleri yetkililerce kontrol edilecek ve aslı ile aynı olduğunun tespiti halinde, fotokopi nüsha 

üzerine isim, unvan ve “aslına uygundur” ibaresi yazılarak, aslı talep edilmesi halinde şirketi 

temsil ve ilzama yetkili şahısa elden iade edilecektir. 

8) 6ç maddesi kapsamında sunulması istenen bilgi ve belgeler, lisansın yerli doğal kaynak 

kapsamında verilmesinin talep edilmesi halinde sunulacaktır. 

9) Otoprodüktör lisansı başvuruları için; 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerde belirtilen bilgi ve 

belgeler istenmez. 

10) İhtiyaç duyulması halinde; burada belirtilenler dışında her türlü ilave bilgi ve belge 

istenebilir. 
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Ek-1 

 

 

 

LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ 

 

T. C. 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 

BAŞKANLIĞINA 

 

 

 ………....... (Yurt genelinde/Bölgesinde/İllerinde/İlinde) ……… (Toptan Satış / 

Perakende Satış / Perakende Satış Hizmeti / Üretim / Otoprodüktör / İletim / Dağıtım) faaliyeti 

için ..... yıl süreyle lisans almayı talep etmekteyiz. 

 

 Lisans başvurumuzun kabulünü ve tüzel kişiliğimize lisans verilmesini arz ederiz. 

 

 

 

 

Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi veya 

Kişilerin Adı-Soyadı 

İmza 

Kaşe 

Tarih 

 

 

 

Tüzel kişinin ticaret unvanı: 

Tüzel kişinin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğu il: 

Tüzel kişinin ticaret sicil nosu: 

Tüzel kişinin vergi nosu: 

Tüzel kişinin kanuni ikametgah adresi: 

Telefon: 

Faks: 

e-posta: 

 

Ekler (*) : 

 

 

 

 

 

 

(*): Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”nde belirtilen bilgi ve 

belgeler eklenecektir. 
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Ek-2 

TAAHHÜTNAME (*) 

 

T. C. 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 

BAŞKANLIĞINA 

 

1) Lisans başvurumuz kapsamında sunmuş olduğumuz bilgi ve belgelerin doğru ve 

eksiksiz olduğunu, 

2) İlgili mevzuata uyacağımızı, 

3) Talep ettiğimiz lisans kapsamındaki faaliyete ilişkin olarak diğer mevzuattan 

kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma gibi yükümlülükleri yerine getireceğimizi, aksi takdirde 

sorumluluğun tarafımıza ait olacağını, 

4) Lisans başvurumuzun kabul edilmesi halinde lisans alma bedelinin yüzde birini on iş 

günü içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatırmadığımız takdirde, 

başvurumuzun geçersiz olacağını, 

5) Kurum tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu lisans talebimiz 

reddedildiği takdirde lisans alma bedelinin yüzde biri olarak ödediğimiz tutarın Kurum tarafından 

irad kaydedileceğini ve bu konuda herhangi bir hak ve tazminat talep etmeyeceğimizi, 

6) (**) Lisansımızın sona ermesi veya iptali halinde; Elektrik Piyasası Tarifeler 

Yönetmeliği ve ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca hesaplanacak düzeltme bileşenleri toplam 

tutarını, Kurumca yapılacak düzenleme çerçevesinde dağıtım tarifelerine yansıtılmak üzere, 

lisansımızın sona erdiği ya da iptal edildiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde Kurum 

hesabına yatıracağımızı, süresi içinde yatırmadığımız takdirde, ödenmesi gereken tutara 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen 

gecikme zammı uygulanacağını, 

7 (***) Mücbir sebepler nedeniyle ya da gerekçeleri Kurul tarafından uygun bulunan 

haller dışında, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Elektrik 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci ve 10 uncu maddeleri uyarınca, Kuruma teslim etmiş 

olduğumuz, Kuruma muhatap düzenlenmiş banka teminat mektuplarının Kurum tarafından irat 

kaydedileceğini, 

kabul ve taahhüt ederiz. 

 

Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi veya 

Kişilerin Adı-Soyadı 

İmza 

Kaşe 

Tarih 

 

(*) Bu taahhütname içeriğinde lisans başvuru sahibi tarafından hiçbir surette değişiklik 

yapılamaz. 

(**) Sadece dağıtım lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişilerden istenecektir. 

(***) Yalnızca üretim faaliyetinde bulunmak için lisans başvurusunda bulunan tüzel 

kişilerden istenir. 
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Ek-3/a 

TERMİK ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU (*) 

 

Başvuru sahibi tüzel kişi :  

Üretim tesisi / Proje adı  :  

Üretim tesisinin yeri (il – ilçe) :  

Toplam kurulu güç (ISO standartları) 1 : …………. MWm / …………. MWe 

Üretim tesisinin tipi 2 :  

Yakıt türü 3 :  

Ünite sayısı 4 :  

Ünite tipi ve diğer teçhizatlar 4 :  

Ünite kurulu güçleri 1 : …………. MWm / …………. MWe 

Blok sayısı 5 :  

Blok kurulu güçleri 1 : …………. MWm / …………. MWe 

Çıkış gerilimi ve güç faktörü 6 :  

Öngörülen ortalama yıllık elektrik üretim 

miktarı 7 
: ………………………………… kWh/yıl 

Sisteme bağlantı noktası ve gerilim seviyesi 8 :  

Üretim tesisinin mevcut fiziki durumu 9 :  

Tüzel kişinin bildirim adresi 10 :  

Öngörülen tesis sahasına ilişkin köşe 

koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum) 

 

 

 E       N 

1 XX XX XX YY YY YYY 

2 XX XX XX YY YY YYY 

 

 

Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişiyi 
Temsil ve İlzama Yetkili Kişi veya Kişilerin 

Adı-Soyadı 

İmza 

Kaşe 

Tarih 

 

Açıklama: 
1 Kurulu güç, MW cinsinden ve virgülden sonra en fazla üç basamaklı olarak belirtilecektir. 
2 Üretim tesisinin tipi; yakma sistemine ve/veya konfigürasyonuna göre, konvansiyonel, akışkan 

yatak, basit çevrim, kombine çevrim veya kojenerasyon olarak belirtilecektir. 
3 Varsa, yardımcı ve/veya alternatif yakıt türü de belirtilecektir. 
4 Tesiste elektrik ve ısı üretecek teçhizatların tipi ve sayısı belirtilecektir (Gaz motoru, gaz türbini, 

buhar türbini, atık ısı kazanı, konvansiyonel kazan, akışkan yataklı kazan v.s. gibi). 
5 Kombine çevrim tipindeki tesisler için belirtilecektir (Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde 

tanımlanan şekilde). 
6 Generatörün çıkış gerilimi ve güç faktörü belirtilecektir. 
7 Üretim tesisinin yıllık ortalama olarak üretebileceği değer yazılacaktır. 
8 Verilen tek hat şemasına uygun şekilde, tesisinin bağlanmasının talep edildiği yer ve gerilim 

seviyesi belirtilecektir. 
9 Başvuru tarihi itibariyle tesisinin fiziki durumunun hangi aşamada olduğu belirtilecektir (proje - 

inşa – kurulu-işletilmeye hazır v.s. gibi). 
10 Başvuru sahibi tüzel kişinin kanuni tebligat adresi belirtilecektir. 
 

(*) Form yeni lisans başvuruları esas alınarak hazırlanmıştır. Kısmen veya tamamen işletmeye 

girmiş olan üretim tesisleri hakkında yapılacak lisans tadili başvurularında, kurulu gücü ve 

üretim miktarları; işletmede olan, tesis edilmesi planlanan ve toplam olmak üzere, ayrı ayrı 

belirtilecektir. 



15 Kasım 2012 – Sayı : 28468 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

Ek-3/b 

 

HİDROELEKTRİK ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU 

 

Başvuru sahibi tüzel kişi :  

Üretim tesisi ve/veya proje adı :  

Üretim tesisi ve/veya projenin bulunduğu il/iller :  

Üretim tesisinin toplam kurulu gücü1 (ISO standartları) : MWm  MWe 

Üretim tesisi tipi2 :  

Rezervuar bilgileri3   Rezervuar alanı (maksimum su kotunda) : km2 

                                Rezervuar hacmi : m3 

                                Gövde hacmi : m3 

Enerji Kaynağı : Hidrolik 

Türbin tipi4    

 :  

Ünite sayısı :  

Ünite kurulu güçleri : MWm MWe 

Generatör çıkış gerilimi ve güç faktörü :  

Öngörülen ortalama yıllık elektrik üretim miktarı5 : kWh 

Mevcut kurulu gücü ile üretebileceği yıllık azami üretim miktarı6 : kWh 

Yıllık güvenilir elektrik üretim miktarı7 : kWh 

Sisteme bağlantı noktası ve gerilim seviyesi8 :  

Üretim tesisinin mevcut fiziki durumu9 :  

Akarsu adı :  

Üretim tesisi rezerv taşkın kotu10 :  

Üretim tesisi maksimum kuyruk suyu kotu11 :  

Üretim tesisinin etkilediği sahayı içeren koordinatlar (UTM 6 derece-ED 50 Datum)12 

 

 

 

 

 

Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişiyi 

Temsil ve İlzama Yetkili Kişi veya Kişilerin 

Adı-Soyadı 

İmza 

Kaşe 

Tarih 

 

Açıklama: 
1 Virgülden sonra en fazla üç basamaklı olarak belirtilecektir. 
2 Üretim tesisi; rezervuarlı, veya kanal tipi olarak belirtilecektir. 
3 Tesis tipi rezervuarlı olarak belirtilen üretim tesisleri için 
4 Türbin tipi; (Francis, Kaplan, Pelton, vs.), 
5 İşletmeye alınmamış projeler için projede öngörülen değerler yazılacaktır. 
6 Yıllık üretim miktarı; 29/09/2011 tarihli ve 3433/33 sayılı Kurul Kararına göre belirlenecektir. 

7 İşletmeye alınmamış projeler için projede öngörülen değerler yazılacaktır. 

8 Verilen tek hat şemasına belirtilene uygun şekilde, üretim tesisinin bağlanmasının talep edildiği 

nokta belirtilecektir. 

9 Başvuru tarihi itibariyle üretim tesisinin durumu belirtilecektir (proje aşamasında, inşa 

aşamasında, kurulu ve işletilmeye hazır v.s. gibi) 

10-11 DSİ Genel Müdürlüğü tarafından verilen kodlar verilecektir. 

12 Projede öngörülen üretim tesisine ilişkin çevirme yapısı (Baraj-regülatör), iletim yapısı (tünel 

yada kanal), yükleme havuzu, cebri boru, santral binası, ünite, şalt sahası koordinatları 

 E N 

1 XX XX XX YY YY YYY 

2 XX XX XX YY YY YYY 
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Ek-3/c 

 

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU  

 

Başvuru sahibi tüzel kişi  

Tesis adı …… RES 

Üretim tesisinin yeri 

İli  

İlçesi 

 
 

Tesis türü Yenilenebilir 

Enerji kaynağı Rüzgar 

Ünite sayısı .…. adet 

Ünite kurulu güçleri .... .. kWm kWe 

Tesis toplam kurulu gücü .… . MWm MWe 

Öngörülen ortalama yıllık üretim 

miktarı (*) 
…. . kWh/yıl 

Öngörülen sisteme bağlantı noktası ve 

gerilim seviyesi (tek hat şemasına 

uygun) 

 

Öngörülen tesis tamamlanma süresi İnşaat öncesi dönem: …. ay İnşaat dönemi: …. ay 

Talep edilen lisans süresi  …. yıl 

Öngörülen tesis yerine ait pafta 

adı/adları 

 

 

Öngörülen tesis yerine ait ünite 

koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 

Datum) 

 E         N 

T1 XX XX XX YY YY YYY 

T2 XX XX XX YY YY YYY 
 

Öngörülen santral sahasına ait köşe 

koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 

Datum) 

 E          N 

K1 XX XX XX YY YY YYY 

K2 XX XX XX YY YY YYY 
 

Öngörülen şalt merkezi koordinatları 

(UTM 6 derece - ED 50 Datum) 

 E           N 

ŞM1 XX XX XX YY YY YYY 

ŞM2 XX XX XX YY YY YYY 
 

Öngörülen proje kapasite faktörü % ….. 

 

 

Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişiyi 

Temsil ve İlzama Yetkili Kişi veya Kişilerin 

Adı-Soyadı 

İmza 

Kaşe 

Tarih 

 

(*) Yıllık üretim miktarı; 29/09/2011 tarihli ve 3433/33 sayılı Kurul Kararına göre belirlenecektir.
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Ek-3/d 

 

JEOTERMAL / DALGA / AKINTI / GEL-GİT / BİYOKÜTLE 

ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU 

 

Başvuru sahibi tüzel kişi  

Tesis adı  

Üretim tesisinin yeri 

İli  

İlçesi 

 
 

Tesis türü Yenilenebilir 

Enerji kaynağı Jeotermal / Dalga / Akıntı / Gel-Git / Biyokütle 

Atık türü (Biyokütle lisans 

başvuruları için) 
 

Ünite sayısı .… . adet 

Ünite kurulu güçleri ..... . kWm kWe 

Tesis toplam kurulu gücü .… . MWm MWe 

Öngörülen ortalama yıllık üretim 

miktarı (*) 
…. . kWh/yıl 

Öngörülen sisteme bağlantı noktası 

ve gerilim seviyesi (tek hat 

şemasına uygun) 

 

Öngörülen tesis tamamlanma süresi İnşaat öncesi dönem: …. ay İnşaat dönemi: …. ay 

Talep edilen lisans süresi  …. yıl 

Öngörülen tesis yerine ait pafta 

adı/adları 

 

Öngörülen proje kapasite faktörü % ….. 

Öngörülen tesis yerine ait ünite 

koordinatları (UTM 6 derece - ED 

50 Datum) 

  E            N 

1 XX XX XX YY YY YYY 

2 XX XX XX YY YY YYY 
 

 

 

 

 

 

Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişiyi 

Temsil ve İlzama Yetkili Kişi veya Kişilerin 

Adı-Soyadı 

İmza 

Kaşe 

Tarih 

 

 

 

(*) Yıllık üretim miktarı; 29/09/2011 tarihli ve 3433/33 sayılı Kurul Kararına göre belirlenecektir
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Ek-4 

 

 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile aynı 

Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi hükmü çerçevesinde Kuruma 

sunulması gereken banka teminat mektubu örneği 

 

 

 

    

 Tarih : 

 No : 

 

 

 

TEMİNAT MEKTUBU 

 

 

T.C. 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl-ANKARA 

 

……… İli ……..İlçesi, …….mevkiinde kurulması planlanan/inşa halindeki, …… dayalı …… 

MWm kurulu gücünde ………… adındaki üretim tesisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna 

(Kurum) lisans başvurusunda bulunacak/lisans alması Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) 

Kararı ile uygun bulunan/lisans verilen/lisansının tadil edilmesi Kurul Kararı ile uygun bulunan 

………………..’nın (Şirket), Kuruma vermek zorunda olduğu teminat tutarı olan 

………………… (rakam ve yazı ile) TL.’yi Bankamız garanti ettiğinden, Şirketin, elektrik 

piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, şartname, lisans ve ilgili diğer mevzuat hüküm ve 

şartlarını yerine getirmemesi/lisansa konu üretim tesisinin geçici kabulünü tamamlayarak Kuruma 

tevsik etmemesi veya herhangi bir nedenle lisansının sona erdirilmesi veya lisansının iptali 

halinde, protesto çekmeye, hüküm ve Şirketin iznini almaya gerek kalmaksızın ve Şirket ile 

Kurum arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları 

nazarı itibara alınmaksızın ve kayıtsız şartsız, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine 

derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden 

ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğimizi, Bankanın imza 

atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına gayrı kabili rücu kabul, 

beyan ve taahhüt ederiz. 

 

İşbu teminat mektubu kesin, süresiz ve limit dışıdır. 

 

 

 

…………… BANKASI A.Ş. 

…………… ŞUBESİ 

Banka yetkililerinin isim, unvan ve imzaları 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/119145 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kıbrıscık Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Kıbrıscık/Bolu 

Adresi Köroğlu Mah. Bolu Cad. No: 2 Tel-Faks 0 374 441 20 29 – 0 374 441 20 33 

Posta Kodu 14610 E-Mail kibriscikorm@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Güç-Yak Madencilik Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 
 

Adresi 
Boğaz Yolu 6. Km. Gürgenpınarı 

Köyü/Bartın 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4120437433  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bartın Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
3737  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9060/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/105534 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Aydın Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Aydın/Merkez 

Adresi İzmir Karayolu Üzeri No: 6 Tel-Faks 0256 225 13 71 – 0256 225 42 22 

Posta Kodu 9020 E-Mail aydinisl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Harun Kayahan-Kayahan Ahşap Palet  

Adresi 
Fatih Mahallesi E-89 Karayolu Üzeri 

No: 1150 Kazan/Ankara 
 

T.C. Kimlik No. 10264175376  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
10264175376  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kazan Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
06/292731  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9061/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/95469 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

İzmir Orman Bölge 

Müdürlüğü/Manisa İşletme 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Manisa/Merkez 

Adresi 2. Anafartalar Mahallesi/Manisa Tel-Faks 236 232 36 39 

Posta Kodu 45020 E-Mail manisaisl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Kerimoğlu Orm. San. Tic. Ltd. Şti. Rıdvan Yıldız 

Adresi 
Küçükbalıklı Mahallesi Kent Sokak 

No: 25 Osmangazi/Bursa 

4 Eylül Mah. Yunusemre Caddesi 

No: 152/A Kula/Manisa 

T.C. Kimlik No.  49153317542 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Uludağ Vergi D: 5440595415 49153317542 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Salihli Ticaret ve Sanayi Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
66643/Bursa Merkez 962/Kula 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9062/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/97387 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Bilecik/Merkez 

Adresi 
Ertuğrulgazi Mahallesi 

Ertuğrulgazi Caddesi No: 4 Bilecik 
Tel-Faks 0 228 212 11 37 

Posta Kodu 11100 E-Mail bilecikisl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Çırak Ticaret-Mürsel Çırak  

Adresi 
İsmet İnönü Cad. No: 281 

Bozüyük/Bilecik 
 

T.C. Kimlik No. 22462442242  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2520062317  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
1456  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9063/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/75276 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, 

Trabzon Orman İşletme 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Trabzon 

Adresi 
Devlet Sahil Yolu 61040 Uzunkum 

Trabzon 
Tel-Faks 0462 230 21 78 – 0 462 230 21 89 

Posta Kodu 61040 E-Mail trabzonisl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Necati Aygün  

Adresi İnönü Cad. Tütüncüler Sok. No: 8/B  

T.C. Kimlik No. 67057145870  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
200668  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9064/1-1 
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Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/54474 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 

Genel Müdürlüğü/ANKARA 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Antalya/Merkez 

Adresi 
Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı 

Kepez/Antalya 
Tel-Faks 0242 334 77 00 / 0242 345 36 99 

Posta Kodu 7108 E-Mail bol13@kgm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Mustafa Fercan KURUŞCU-MFK 

Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve 

Ticaret 

 

Adresi 
İzkent Mahallesi 8846 Sokak Emek  

2. Blok No: 23/1 Çiğli/İzmir 
 

T.C. Kimlik No. 19768769586  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
598 056 0478  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Merkez-159605  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/533667 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 

Genel Müdürlüğü/ANKARA 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Konya/Selçuklu 

Adresi 
Horozluhan Mahallesi Ankara 

Caddesi No: 151/D 
Tel-Faks 0332 221 11 11 – 0332 235 64 99 

Posta Kodu 42160 E-Mail bol03@kgm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
DEMİR Altyapı Kazı Hafriyat İnşaat 

Ticaret Limited Şirketi 
Musa Demir 

Adresi 
Çamlıbel Mahallesi Laleli Sokak No:5 

Merkez/Rize 

Çamlıbel Mahallesi Laleli Sokak 

No:5 Merkez/Rize 

T.C. Kimlik No.  60148293160 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
278 092 3404  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Rize Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
6684/Rize  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/106964 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 

Genel Müdürlüğü/ANKARA 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Bursa/Yıldırım 

Adresi 
152 Evler Mahallesi Ankara Yolu 

Caddesi No: 286 Yıldırım/Bursa 
Tel-Faks 0224 360 70 00 – 0224 360 70 24 

Posta Kodu 16330 E-Mail bol014@kgm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Murat Karaçor  

Adresi 
İnönü Cad. Modül İşhanı No: 108/18 

Osmangazi/Bursa 
 

T.C. Kimlik No. 313 1226 8062  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Yıldırım-507 003 2198  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
22357/Bursa Merkez  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar
— Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim ve

Ölçme-Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Çakmaklar-Emniyet Kuralları ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 9994)

(No: MSG-MS-2012/35)
— Pimler-Konik-Sertleştirilmemiş ile İlgili Tebliğ (TS 2337-5 EN 22339)

(No: MSG-MS-2012/36)
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/7)
— Ülke Masalarının Görev ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2012/7)
— Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/18)
— Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2012/75)
— Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara

Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim
Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

— Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ

— Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Kalitest Belgelendirme ve Eğitim
Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Faaliyetlerinin Askıya
Alınmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri




