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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                               6 Mart 2013
       69471265-305-2354

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Yemen’in Dostları Grubu Toplantısına katılmak üzere; 6 Mart 2013 tarihinde İngiltere’ye
gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına,
Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                     6 Mart 2013
     B.01.0.KKB.01-06-65-177

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 6/3/2013 tarihli ve 69471265-305-2354 sayılı yazınız.
            Yemen’in Dostları Grubu Toplantısına katılmak üzere, 6 Mart 2013 tarihinde İngiltere’ye
gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına,
Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

7 Mart 2013
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ATAMA KARARLARI

           Cumhurbaşkanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/5
           Yeni kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca,
Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof.Dr. Ömer DEMİR atanmıştır.
                                                                   6/3/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
           Cumhurbaşkanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/6
           Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun
önerdiği adaylar arasından, Prof.Dr. Selçuk COŞKUN atanmıştır.
                                                                   6/3/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÖNETMELİKLER

           Karar Sayısı : 2013/4279
           Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına
Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 18/12/2012 tarihli ve 20237 sayılı yazısı üzerine,
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     S. ERGİN                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                    7 Mart 2013 – Sayı : 28580

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2



KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına

Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan, “Adalet

Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı kadroları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “atanma usul

ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yönetmelikle belirlenen Gümrük ve Ticaret Bakan-

lığı gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme

müdürü, gümrük müdür yardımcısı ve bölge amiri kadroları,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

KIYMETLİ MADENLER BORSASI ARACI KURULUŞLARININ FAALİYET

ESASLARI İLE KIYMETLİ MADENLER ARACI KURUMLARININ

KURULUŞU HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli

Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurum-

larının Kuruluşu Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi

eklenmiştir.

“f) Kıymetli madenler ve taşların yurt içinde alım satımını,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/5/2007 26528

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/9/2008 26986

2- 26/8/2009 27331

3- 14/9/2011 28054
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET KOROLARI VE
TOPLULUKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/7/2006 tarihli ve 26220 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve
Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci
fıkrasındaki “Devlet Klasik Türk Müziği Koroları,” ibaresinden önce gelmek üzere, “Cumhur-
başkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki
“Devlet Klasik Türk Müziği Koroları” ibaresinden önce gelmek üzere, “Cumhurbaşkanlığı
Klasik Türk Müziği Korosu,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SENFONİ ORKESTRALARI
SOLİST SANATÇILARININ ÇALIŞMA USULLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/1999 tarihli ve 23577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve
Turizm Bakanlığı Senfoni Orkestraları Solist Sanatçılarının Çalışma Usulleri Hakkında Yö-
netmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“a) Solist sanatçı, her konser sezonunda kadrosunun bulunduğu senfoni orkestrasında
en az bir konser verir. Solist sanatçının gerçekleştirmek istediği konser programı, orkestranın
yetkili kurullarınca değerlendirilir ve kesin olarak karara bağlanır. Solist sanatçının gerçekleş-
tireceği konser herhangi bir sebep ile iptal edilirse yönetim kurulunun ve solist sanatçının uygun
bulduğu bir tarihte konser gerçekleştirilir.”

“e) Solist sanatçı, bir sözleşme yılı içinde bu maddede sayılan en az on beş etkinlik
gerçekleştirir. Orkestra yönetim kurulları da konser sezonu programını yaparken bu hususu
dikkate almak zorundadır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/7/2006 26220

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/4/2011 27892
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Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Mi-

neralli Sular Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Bakanlık” ibaresi “Kurum”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Bakanlık” ibaresi “Kurum”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Ka-

nununun 200, 201, 202 ve 206 ncı maddeleri, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hiz-

metleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 27 nci maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663

sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-

münde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürür-

lükten kaldırılmış, (c) bendinde yer alan “İl Sağlık Müdürlüğünü” ibaresi “Halk Sağlığı Mü-

dürlüğünü” şeklinde, (d) bendinde yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Kurumca” şeklinde, (f) ben-

dinde yer alan “sağlık müdürünün” ibaresi “Halk Sağlığı Müdürünün” şeklinde, (h) bendinde

yer alan “İşletme izni” ibaresi “Üretim izni” şeklinde, “işletme” ibaresi “izin” şeklinde değiş-

tirilmiş, aynı fıkranın (l) bendine “krom-nikel” ibaresinden sonra gelmek üzere “polikarbonat

damacana” ibaresi eklenmiş ve (s) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ş), (t) ve (u) bent-

leri eklenmiştir.

“ş) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,”

“t) Parti no: Aynı şartlarda üretilen, imal edilen veya ambalajlanan bir suyun satış bi-

rimleri topluluğu için kullanılan sayısal değeri,”

“u) Seri no: Aynı şartlarda belirli zaman diliminde üretilen, imal edilen veya ambaba-

lajlanan bir suda kullanılan sayısal değeri,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna

aşağıdaki cümle eklenmiş, (b) bendinde yer alan “Şişelenmiş” ibaresi “Şişelenme sonrasında

imlahaneden alınan” şeklinde değiştirilmiş, (c) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu değerler izin verilen maksimum sınır değerler olmayıp, rehber değerlerdir.”

“Bu toplam koloni sayısı EK-1’de 1.3.3’te belirtilen koşullar altında belirlenir ve bu değer imla-

hanede ambalajlandıktan sonra alınan numune için belirlenen değerin on katından fazla olamaz.”

“Doğal mineralli su, organoleptik olarak kusursuz olmalıdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci

ve altıncı fıkralarında yer alan “Bakanlıkça” ibareleri “Kurumca” şeklinde; ikinci ve üçüncü

fıkrasında yer alan “Bakanlığa” ibareleri “Kuruma” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “Dış

Ticaret Müsteşarlığına” ibaresi “Ekonomi Bakanlığına”, “Dış Ticaret Müsteşarlığı” ibaresi

“Ekonomi Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

7 Mart 2013 – Sayı : 28580                                    RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5



MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Vali-

liğe” ibaresi “Müdürlüğe” şeklinde, “işletme izni” ibaresi “üretim izni” şeklinde, üçüncü fık-

rasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Kurumca” şeklinde ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Tesis ve üretim izni için yaptırılan analizlerin ücreti işletmeci tarafından ödenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde

yer alan “il sağlık müdürünün” ibaresi “Halk Sağlığı Müdürünün” şeklinde, aynı fıkranın (a)

bendi aşağıdaki şekilde, (c) bendinde yer alan “Jeoloji mühendisi” ibaresinden sonra gelmek

üzere “, jeofizik mühendisi” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “İşletme izni” ibaresi

“Üretim izni” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Valilik” ibaresi “Müdürlük” şeklinde de-

ğiştirilmiştir.

“a) Çevre sağlığı şube müdürü,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d), (e),

(f) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 1/50 ölçekli kaptaj projesi,”

“c) Kaynağın bağlantılarını, toplama odasını ve maslak gibi üniteleri de gösteren 1/2000

ölçekli isale plan ve profili,”

“d) Kanalizasyon bulunmayan yerlerde 1/50 ölçekli fosseptik projesi ve açıklama ra-

poru,”

“e) Depo kullanılacak ise 1/100 ölçekli depo projesi,”

“f) 1/500 ölçekli imlahane projesi (Uygulanacak prosese bağlı olarak işletmede imal

edilmesi gereken geri dönüşsüz ambalajlar için imal yeri ile kirli ve dolu kap bekletme yeri,

yıkama, doldurma ve kapaklama yeri ve diğer ilgili üniteleri birlikte gösterir şekilde olacaktır),”

“h) Sosyal tesis ile diğer yardımcı üniteleri gösterir 1/500 ölçekli proje,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde

yer alan “Bakanlık” ibaresi “Kurum” şeklinde değiştirilmiş ve (m) bendi yürürlükten kaldırıl-

mış, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı “Üretim İzni” şeklinde,

birinci, yedinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “işletme” ibareleri “üretim” şeklinde, yedinci

fıkrasında yer alan “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tah-

liye uçlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “haşere ve kemirgen girişini önlemek için” iba-

resi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yetkili

personel” ibaresi “27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyosidal

Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren iş-

yerleri” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “yetkili makamlarca” ibaresi “31/12/2009 tarihli ve

27449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında” şek-

linde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, asıl ürün dâhil beş çeşitten fazla su ve sulu içecek dolumu yapılamaz.”
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin
sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, (b) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “su ve hava” ibaresi
“su veya hava” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kaplar üretim tarihinden itibaren en fazla üç yıl veya 75 kez kullanılır ve bu kapların kaç
defa doldurulduğunun tespit edilmesine yarayan elektronik takip sistemi işletmeci tarafından
oluşturulur, bu sistemin usul ve esasları Kurumca belirlenir.”

“Geri dönüşlü polikarbonat kaplarda suyun adı ve kabın üretim tarihi boyun veya göv-
desine kabartma şeklinde yazılır. Ayrıca, şirket ismi, tescilli amblemi veya logosu da yazılabilir.
Bu kaplara farklı su dolumu yapılamaz. Bu kaplar ile satışa sunulan suların raf ömrü üç aydan
fazla olamaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 25 – Doğal mineralli suların etiketinde suyun adı, cinsi, imla edildiği (doldu-

rulduğu) yerin adresi, valilikçe verilen iznin tarih ve sayısı, valiliğin uygun gördüğü uyarılar,
etiket bilgilerinin okunmasına engel olmayacak şekilde resim ve figür, ayırma işlemi gibi va-
liliğin izni ile suya uygulanan işlemler ve doğal mineralli suyun sahip olduğu anyon ve kat-
yonlardan; florür, bikarbonat, klorür, sülfat, kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum ve de-
mir parametreleri yer alır. İmal ve son kullanma tarihi, parti seri numarası etikete veya kabın
üzerine görünür bir şekilde yazılır. Doğal mineralli suların ticarî tanımlaması veya ticarî ismi,
kaynağın ismini veya kaynağın bulunduğu yerin ismini yansıtmıyorsa; kaynağın ismi veya
kaynağın bulunduğu yerin ismi, bu ticarî tanımlama veya ticarî isim için kullanılan harflerin
en büyüğünün yükseklik ve genişlik olarak en az bir buçuk katına eşit büyüklükte harflerle eti-
ket üzerine yazılır. İşletmecinin talebi halinde suya ait fiziksel, kimyasal ve fiziko-kimyasal
(pH, iletkenlik, toplam minerilizasyon gibi) özelliklerden, müdürlük tarafından alınmış numu-
nenin 10 uncu maddede belirtilen laboratuarlarda analizleri yaptırılmış olmak kaydıyla etikette
yer alabilir. Etiket üzerinde yer alması gerekli bilgiler fırınlanmış veya kabartma ya da baskı
şeklinde olabileceği gibi kâğıt etiket şeklinde de olabilir. Etiket valilikçe onaylanmadıkça pi-
yasaya sunulamaz. Etikette, 5 inci maddede belirtilen genel özelliklere sahip doğal mineralli
sularda 1000 mg/L ve üzerinde katı tortu miktarı bulunması halinde ülkemizdeki geleneksel
adı kullanılabilir. Ancak, ihraç veya ithal edilen doğal mineralli suların etiketinde geleneksel
isimlere yer verilmez.

Kağıt etiketin, doğal mineralli suyun tüketiciye ulaşıncaya kadar ambalaj üzerinde kal-
masını sağlayıcı, bozulmasını ve düşmesini önleyici her türlü tedbir işletmeci tarafından alınır.

Doğal mineralli suyun adı mutlaka kapak üzerine de yazılır.
Kap, kapak ve etiketler ile tanıtım amaçlı hazırlanan afiş ve broşürlerde ya da reklam

ve ilanlarda tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı, bu Yönetmelikte belirlenen niteliklere aykırı, has-
taları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici bilgi ve sembollere yer verilemez. Doğal
mineralli suyun menşei, ruhsat tarihi, analiz sonuçları ve sahipliğine ilişkin diğer veriler hak-
kında gerçekte doğal mineralli suyun sahip olmadığı özelliklerin doğal mineralli suya atfedil-
mesi halinde veya ambalajlanmış kaynak ve içme sularının bu Yönetmelik hükümlerini karşı-
lamadığı halde doğal mineralli su olarak nitelendirilmeleri yasaktır. Bu suların doğal mineralli
sularla karıştırılma ihtimalinin var olduğu durumlarda kap üzerine mülkiyet adı, ticari marka,
marka isimleri, amblem olsa bile resim ve diğer işaretler kullanılamaz.

7 Mart 2013 – Sayı : 28580                                    RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7



Doğal mineralli suların ozonla zenginleştirilmiş hava ile işleme tâbi tutulması halinde
etiketinde “Tekniğine uygun olarak, ozonla zenginleştirilmiş hava ile oksijenleme işlemine tabi
tutulmuştur” uyarısının, florürün aktif alüminyum ile ayrıştırılması durumunda ise “aktif alü-
minyum yöntemi ile florür düzeyi azaltılmıştır” uyarısının yer alması zorunludur. Etiket üze-
rinde yer alacak uyarı, etiket bilgisi ve zemin renginden faklı renkte olmalıdır.

Kap, kapak, etiket üzerinde, ambalajda veya tanıtımlarda hastalıkların önlenmesi, te-
davisi veya bakımına ilişkin doğal mineralli su niteliklerine atfedilen bütün bilgilerin kullanıl-
ması yasaktır. Ancak, sindirimi kolaylaştıran, laksatif, diüretik, çocukların beslenmesinde kul-
lanılan gıdaların hazırlanması için doğal mineralli suyun uygunluğuna ilişkin bilgilere ait özel
ifadelere Kurum tarafından oluşturulacak bilimsel değerlendirme komisyonunun görüşü dikkate
alınarak Kurumca izin verilmesi durumunda yer verilebilir. Böyle durumlarda Kurum önceden
Ekonomi Bakanlığını bilgilendirir

Piyasada veya tanıtımlarda doğal mineralli suyun ihtiva ettiği maddelerin veya doğal
mineralli suyun önemli bir niteliğinin vurgulanması açısından aşağıda belirtilen hususlara uyu-
lur.

a) Katı tortu olarak hesaplanan mineral miktarı 1500 mg/L den fazla ise “zengin mine-
ralli”,

b) Katı tortu olarak hesaplanan mineral miktarı 500 mg/L den az ise “düşük mineralli”,
c) Katı tortu olarak hesaplanan mineral miktarı 50 mg/L den az ise “çok düşük mine-

ralli”,
ç) Bikarbonat miktarı 600 mg/L den fazla ise bikarbonatlı,
d) Sülfat miktarı 200 mg/L den fazla ise sülfatlı,
e) Klorür miktarı 200 mg/L den fazla ise klorürlü,
f) Kalsiyum miktarı 150 mg/L den fazla ise kalsiyumlu,
g) Magnezyum miktarı 50 mg/L den fazla ise magnezyumlu,
ğ) Çift değerli demir miktarı 1 mg/L den fazla ise demirli,
h) Florür miktarı 1 mg/L den fazla ise florürlü,
ı) Sodyum miktarı 200 mg/L den fazla ise sodyumlu,
i) Sodyum miktarı 20 mg/L den az ise sodyum diyetine uygun doğal mineralli su,
j) Serbest karbondioksit miktarı 250 mg/L den fazla ise asidik,
k) Küçük çocuk ve bebek gıdalarının hazırlanması için uygun olabilir,
l) Laksatif olabilir,
m) Diüretik olabilir.
Bu niteliklere ilişkin bilgiler ancak doğal mineralli suların fiziko-kimyasal incelemeleri

ve gerekli olduğu hallerde farmakolojik, fizyolojik ve klinik incelemeler ile belirlenmesi şartı
ile etikette bulundurulabilir.

Doğal mineralli sular 1,5 mg/L’den fazla florür ihtiva ediyorsa etiketinde; “1,5 mg/L’den
fazla florür içermektedir. Bebekler ve 7 yaşından küçük çocuklar için düzenli olarak tüketilmesi
uygun değildir” ibaresinin yer alması zorunludur.

İkram maksadıyla kullanılmak üzere belirli kişi veya kuruluşlar adına üretim yapılan
hallerde yukarıdaki fıkralarda belirtilen bilgilere ek olarak, adına üretim yapılan kişinin veya
kuruluşun logosuna, adına veya unvanına etiket üzerinde yer verilebilir. Bu ürünler, üretimi
yaptıran kişi veya kuruluşlarca başkalarına satılamaz. Bu tür üretimler, adına üretim yapılacak
kişinin veya kuruluşun adı veya unvanı, etiket örneği ve üretim miktarı da belirtilerek her
üretim partisinden önce valiliğe bildirilir.
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Etikette, bu maddede belirtilen bilgilerin haricinde bilgi bulundurulamaz.
Doğal mineralli sularda polikarbonat damacana kullanılması halinde tüketicinin yanıl-

tılması ve aldatılmasını önlemek ve ürün güvenliğini sağlamak üzere kap ve kapak üzerine ge-
lecek ve hava ve su sızdırmayacak şekilde shrink uygulanır. Shrink üzerine suyun adı ve cinsi
yazılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
ile aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“İşletme sahibi belirtilen mesleklerden birine ait diplomayı haiz ise kendisi de mesul müdürlük
yapabilir.”

“Mesul müdür;
a) İşletmede kalite standartlarının korunmasından,
b) Bu Yönetmelik gereği bildirimi zorunlu olan bütün değişikliklerin zamanında Mü-

dürlüğe bildirilmesinden,
c) Üretim aşamasında dolum, ayrıştırma, filtrasyon, kalite kontrolü ve depolama gibi

iş ve işlemlerin uygun şekilde yerine getirilmesinden,
ç) Tesiste oluşan atıkların mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesinden,
d) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 126 ve 127 nci maddeleri mucibince ye-

rine getirilmesi gereken iş ve işlemlerin yaptırılmasından,
e) Müdürlük ve Kurum elemanlarınca yapılacak denetim sırasında gerekli bilgi ve bel-

gelerin verilmesinden ve denetime yardımcı olunmasından,
sorumlu olup tesiste görevi dışında başka bir iş yapamaz.”
“Mesul müdürün iş yerindeki görevinden ayrılması veya görevine son verilmesi du-

rumlarında işletme sahibi tarafından en geç 24 saat içinde Müdürlüğe bilgi verilir ve ayrılış ta-
rihinden itibaren en geç bir hafta içinde yeni mesul müdüre ait müracaat Müdürlüğe yapılır.
Bir hafta içinde yeni mesul müdür tayin edilmemesi halinde tesis Müdürlük tarafından uyarı-
larak onbeş günü geçmemek üzere ek süre verilir. Ancak, bu süreler içinde mesul müdür dip-
lomasına eş değer diplomaya haiz ve tesiste çalışan başka bir personel geçici olarak görevlen-
dirilir. Belirtilen süre içinde de mesul müdür atanmaması halinde işletmenin faaliyeti durdu-
rulur.”

“Tesislerde su dolumu yapılan genel çalışma saatleri dışındaki zamanda ve kabul edi-
lebilir mazeret hallerinde mesul müdürün yerine, mesul müdürün yazılı yetki devri yaptığı eş-
değer diplomayı haiz başka bir çalışanın bulunması zorunludur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “arse-
niğin ayrıştırılması” ibaresinden sonra gelmek üzere “aktif alüminyum kullanılarak florürün
ayrıştırılması” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın son cümlesinde yer alan “Valiliğin” ibaresi
“Kurumun” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına “havanın” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ve alüminyumun” ibaresi eklenmiş, (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler ek-
lenmiştir.

“ç) Doğal mineralli sularda Yönetmelikte belirlenen sınır değerin üzerinde bulunması
sebebiyle ayrıştırma işlemine tabi tutulan parametre için her seriden numune alınarak analizi
yapılır veya yaptırılır. Analiz sonuçlarının uygun olması durumunda su piyasaya sunulur. Ay-
rıştırma işlemi yapılan doğal mineralli sular, ayrıştırılan parametre yönünden Müdürlükçe haf-
talık izlemeye alınır. Analiz sonuçlarının uygun olması durumunda su piyasaya verilir.”
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“d) Suyun kaynağındaki niteliğini değiştirmemek kaydıyla Müdürlükten izin alınarak
sudaki florür aktif alüminyum ile ayrıştırılabilir. Bu durumda alüminyum düzeyi 200 µg/L’yi
aşamaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Ba-
kanlıktan” ibaresi “Kurumdan” şeklinde, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Geri dönüşlü kaplar dolumdan önce her seferinde 55-70 oC sıcaklıktaki su ile yıkanır
ve akabinde durulanır. Bu sıcaklık yıkama yapıldığı sürece otomatik olarak kayıt edilir ve de-
netimlerde ibraz edilir. Kapların yıkanmasında ve durulanmasında dolum yapılan su veya do-
lumu yapılan suyun niteliğinde olan su kullanılabilir. Kapların yıkanmasında ve durulanma-
sında dolum yapılan sudan başka su kullanılması durumunda bu su, her yıl en az bir denetleme
ve dört kontrol izlemesine tabi tutulur. Analiz sonuçları denetimlerde ibraz edilir. Yıkamada
kullanılan su en geç 24 saate bir, durulamada kullanılan su ise her seferinde değiştirilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan “Bakanlığa” ibaresi
“Kuruma” şeklinde, “Bakanlıkça” ibaresi “Kurumca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 31 – İşletmede Valilikçe verilen üretim izni belgesi, mesul müdüre ait fotoğ-

raflı ve Müdürlükçe onaylı belge, yaprakları numaralanmış ve sonu Müdürlükçe onaylanmış
denetleme defteri, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 126 ve 127 nci maddeleri gere-
ğince yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlere ait bilgi ve belgeler ile 30 uncu maddeye göre
işletmeci tarafından yaptırılmış analizlerin sonuç raporları bulundurulur. Ayrıca, doğal mineralli
suların üçüncü ülkelere ihracatı amacıyla 34 üncü madde uyarınca Müdürlükten izin alınmışsa,
alınan izin belgesi de işletmede bulundurulur.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümle-
sinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İhraç edilen sularda 23 üncü maddede belirtilen raf ömrü şartı aranmaz.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 36 – Doğal mineralli su tesislerinin genel hijyen kaidelerine uyması esas olup,

gerekli dezenfeksiyonun işletmecilerce Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında izin verilen
ürünler kullanılarak üç ayda bir kaptaj, maslak, isale hattı, depo ve otomatik dolum makinele-
rinde bakım ve dezenfeksiyon yaptırılması zorunludur. Gerekli görülürse, Müdürlüğün göze-
timinde doğal mineralli su tesisleri dezenfekte ettirilir.

Bakım ve dezenfeksiyon sırasında yapılan işlemler ile kullanılan sarf malzemelerine
ait bilgilerin kayıtları, işletmeci tarafından tutulur ve denetimlerde ibraz edilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin başlığı “Denetim ve İzleme” şek-
linde değiştirilmiş, birinci fıkrası ile altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibareleri “Kurum”
şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakan-
lıkça” ibareleri “Kurumca” şeklinde, beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve altıncı fıkrada
yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Ekonomi Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

“Her ne suretle olursa olsun, belirli bir isim altında izin almış bir doğal mineralli suya
başka bir doğal mineralli su veya niteliği dışındaki sular katılamaz. Bunu yaptıkları tespit edi-
lenler ile aynı kaynaktan farklı bir isimle kendisi veya başka gerçek veya tüzel kişi adına su
dolumu yapıldığı, ruhsat verildiği sıradaki şartları kaybettiği tespit edilen işletmelerin izinleri
geri alınır. İzni iptal edilen suyun ismi bir daha kullanılamaz.”
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“Kurumca ve Müdürlükçe yapılan denetimler sonucu doğal mineralli suyun kalitesini
olumsuz yönde etkilemeyecek fiziki değişiklikler ile izin verildiği sıradaki şartlarda bir deği-
şikliğe sebebiyet vermeyecek eksikliklerin tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlan-
ması için en fazla onbeş gün süre verilir.”

“Polikarbonat damacana kaplar ile piyasaya arz edilen doğal mineralli suların naklinde
kullanılacak araçlar için su satış yerleri için belediye sınırları ve mücavir alanları içinde Bele-
diyeden, belediye mücavir alanları dışında ise il özel idaresinden izin alınır. Piyasaya arz edilen
doğal mineralli suların, İşyeri Açma ve Çalışma İzin Belgesi bulunmayan yerler ile tüpgaz,
otogaz, petrol ve petrol ürünleri depolama ve dağıtımı yapılan yerlerde; suyun fiziksel, kimyasal
ve mikrobiyolojik özelliğini olumsuz yönde değiştirebilecek ısı, ışık, toz, duman, yağış gibi
olumsuz şartlara açık ortamlarda satışı ve depolanması yapılamaz. Üretici firma suyun üreti-
minden tüketiciye ulaşmasına kadar tüm aşamalarda suyun kalitesinden sorumludur ancak bu
durum satış yerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.”

İşletmeciler çalışma saatlerine yönelik olarak bir program hazırlar ve bu programı bir
önceki ayın 15 ine kadar, polikarbonat damacana ve diğer ambalajlar için ayrı olacak şekilde
günlük üretim miktarlarını izleyen ayın 15’ine, yıllık üretim miktarlarını ise takip eden yılın
Ocak ayı sonuna kadar Müdürlüğe bildirir. Bildirilen çalışma saatleri dışında çalışılması halinde
durum bir hafta öncesinden Müdürlüğe bildirilir. Aksi halde tesisin faaliyeti en az bir hafta
süre ile durdurulur.

Piyasaya sunulan doğal mineralli sulardan üçer aylık periyotlar halinde numuneler alı-
narak mikrobiyolojik parametreler ile arsenik, florür, bromat ve bromoform parametreleri yö-
nünden analizleri yaptırılır. Analiz sonuçları 6 ve 7 nci maddede belirtilen parametrik değerlere
göre değerlendirilir. Uygun çıkmayan doğal mineralli suyun analiz ücretini işletmeci öder.

Kaynak, depo ve imlahane gibi üniteler de dahil olmak üzere doğal mineralli suyun
geçtiği her aşama Kurum ve Müdürlükçe elektronik ortamda izlenebilir. İşletmeciler, izleme
için Kurumca oluşturulan veri toplama sistemine entegrasyon sağlar. İzleme ve uygulamaya
yönelik esaslar Kurumca belirlenir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “F.
koliform” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve son cümlesi de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üretilen parti miktarı işletmeciler tarafından kayıt altına alınır ve bu sular, tesise ait laboratu-
vardaki analizleri sonuçlanmadan tüketicilere satılamaz.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresi “Kurum”,
“Müsteşarlık” ibaresi “Ekonomi Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

“Doğal mineralli suların 10 uncu maddede zikredilen laboratuvarlarda yapılan analiz-
lerinde analiz sonuçlarının bu Yönetmelikte öngörülen parametrelerdeki sınırların dışına çıkıl-
dığının görülmesi halinde, yedi günden fazla olmamak üzere yeterli süre verilerek düzeltici
önlemleri alması hususunda işletme uyarılır. Bu süre içerisinde tesiste doğal mineralli su do-
lumu yapılamaz ve piyasaya arz edilemez. Ancak, test seviyesinde üretim yapılır ve numune
alınarak analizleri yaptırılır. Alınan tedbirler sonrasında tekrar alınan numunenin bu Yönetme-
liğe uygun olması halinde üretime izin verilir ve bir ay süre ile haftalık izlemeye alınır. Uy-
gunsuz parametre veya parametreler yönünden dört defa yapılan denetim ve analiz sonuçlarının
Yönetmeliğe uygun olması halinde, normal izleme periyoduna dönülür.”
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“Piyasa denetimlerinde alınan numunelerin sonuçlarında herhangi bir uygunsuzluk tes-

pit edilmesi halinde, tesis sahipleri aynı parti veya seri nolu suları toplatıp Müdürlüğün dene-

timinde imha etmekle yükümlüdür. Uygunsuz ürün, denetimi yapan Müdürlüğün görev ve so-

rumluluk alanında üretilmiş ise tesiste gerekli inceleme yapılır. Uygunsuz ürün başka ilde üre-

tilmiş ise durum derhal o ilin Müdürlüğüne ve üretici firmaya bildirilir. Mikrobiyolojik para-

metrelerin analizlerinde analiz sonuçlarına itiraz edilemez.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ba-

kanlık” ibaresi “Kurum” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Kurumca”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 42 – Yönetmelik hükümlerine göre yapılan piyasa denetimleri ile ilgili hu-

suslarda 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair

Kanunda, diğer hususlara aykırı hareket edenler hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda öngörülen idari yaptırımlar uygulanır.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresi “Kurum” olarak değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik Doğal Mineralli Suların Çıkartılması ve Pazarlanması Hakkındaki

18/6/2009 tarihli ve 2009/54/AT sayılı Konsey Direktifi ile Doğal Mineralli Sular İçin Kon-

santrasyon Limitleri ve Etiketleme Bilgileri Hakkında Liste Oluşturulması ve Doğal Mineralli

Suların ve Kaynak Sularının Ozonla Zenginleştirilmiş Hava ile İşleme Tabi Tutulmasının Şart-

larını Belirleyen 16/5/2003 tarihli ve 2003/40/EC sayılı Konsey Direktifine ve Doğal Mineralli

Sulardan ve Kaynak Sularından Florürün Uzaklaştırılması İçin Aktif Alüminyum Kullanımının

Şartları Hakkında 115/2010 sayılı AB Komisyonu Tüzüğüne paralel olarak hazırlanmıştır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Uyumlaştırma işlemlerinin tamamlanması

GEÇİCİ MADDE 6 – Daha önce izin verilen doğal mineralli su işletmeleri, üretim

izinlerini, analiz sertifikalarını ve etiketlerini 31/12/2013 tarihine kadar uyumlaştırmak zorun-

dadır. Bu tarihe kadar uyumlaştırma işlemlerini tamamlamayan işletmelerin faaliyeti durduru-

lur. Faaliyeti durdurulan işletmelerin 31/12/2014 tarihine kadar uyumlaştırma işlemlerini ta-

mamlamamaları halinde üretim izinleri iptal edilir.”

“Takip sistemlerinin uygulanması

GEÇİCİ MADDE 7 – Daha önce izin verilen doğal mineralli su işletmeleri kapların

yıkanmasında kullanılan yıkama suyu sıcaklığını ölçmek için oluşturacakları elektronik sistemi,

elektronik takip sisteminin usul ve esaslarının belirlenmesini müteakip bir yıl içinde, damacana

takip sistemi ise damacana takip sisteminin usul esaslarının belirlenmesini müteakip üç yıl

içinde hayata geçirir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 31 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tü-

ketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

yer alan “Yetkili mercilerce” ibaresi “Kurumca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Madde 4 – Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Ka-

nununun 235 ve 242 nci maddeleri, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 27 nci maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar-

namenin 40 ıncı maddesine dayanılarak,

Bu Yönetmelik İnsani Kullanım Amaçlı Suların Kalitesine Dair 98/83/EC sayılı Konsey

Direktifi ile Doğal Mineralli Sular İçin Konsantrasyon Limitleri ve Etiketleme Bilgileri Hak-

kında Liste Oluşturulması ve Doğal Mineralli Suların ve Kaynak Sularının Ozonla Zenginleş-

tirilmiş Hava ile İşleme Tabi Tutulmasının Şartlarını Belirleyen 16/5/2003 tarihli ve 2003/40/EC

sayılı Konsey Direktifine ve Doğal Mineralli Sulardan ve Kaynak Sularından Florürün Uzak-

laştırılması İçin Aktif Alüminyum Kullanımının Şartları Hakkında 115/2010 sayılı AB Komis-

yonu Tüzüğüne paralel olarak,

hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürür-

lükten kaldırılmış, (d) bendinde yer alan “İl Sağlık Müdürlüğünü” ibaresi “Halk Sağlığı Mü-

dürlüğünü” şeklinde, (g) bendinde yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Kurumca” şeklinde, (i) ben-

dinde yer alan “ilgili ulusal yasa uyarınca su tedarikçisinin” ibaresi “mahalli idarenin” şeklinde,

(j) bendinde yer alan “Sağlık Müdürünün” ibaresi “Müdürlüğün” şeklinde, (l) bendinde yer

alan “İşletme izni” ibaresi “Üretim izni”, “işletme belgesini” ibaresi “belgeyi” şeklinde değiş-

tirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“t) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,”

“u) Mahalli idare: İçme-kullanma suyu temin edilmesinden sorumlu belediye veya il

özel idaresini,”

“ü) Zorlayıcı tedbir: Bina iç şebeke sisteminde bulunan içme-kullanma suyunda insan

sağlığına zarar verecek parametrelerin tespiti halinde suyun kesilmesi de dâhil olmak üzere

uygulanacak idari yaptırımları,”

“v) Parti no: Aynı şartlarda üretilen, imal edilen veya ambalajlanan bir suyun satış bi-

rimleri topluluğu için kullanılan sayısal değeri,”

“y) Seri no: Aynı şartlarda belirli zaman diliminde üretilen veya ambalajlanan bir suda

kullanılan sayısal değeri,”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesin-

deki “gerektirdiği hallerde” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kurumca” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer

alan “ya da ambalajlara doldurulduğu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve satıldığı” ibaresi

eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının birinci

cümlesinde yer alan “yetkili merciler” ibaresi “Müdürlük ve mahalli idareler” şeklinde, ikinci

cümlesinde yer alan “yetkili mercilerce” ibaresi “mahalli idarece” şeklinde değiştirilmiş ve

üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir. 

“Suyun, sadece belirli bir mesken, kurum, kuruluş, işletme ve benzeri mekân veya alan-

larda uygunsuzluğunun tespit edilmesi ve bu uygunsuzluğun bahse konu yerlere ait iç şebeke

sisteminden veya bakım ya da onarımından kaynaklanması durumunda Yönetmelik hükümle-

rine uyulmuş kabul edilir.”

“Numune alma noktaları, dış şebeke de dâhil olmak üzere bütün şebeke sistemini ve

yaşayan nüfusu temsil edecek şekilde belirlenir. Belirlenen numune alma noktalarına mahalli

idarece numune alma musluğu bağlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birici fıkrasının ikinci cümlesinin

başına “Müdürlükçe” ibaresi eklenmiş, üçüncü cümlesinde yer alan “yetkili mercilerce” ibaresi

“Müdürlük ve mahalli idarece” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresi “Mü-

dürlük” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkranın son cümlesine “bütün tedbirler” ibaresinden

sonra gelmek üzere “mahalli idare tarafından” ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın” ibaresi “Kurumun” şeklinde değiş-

tirilmiş ve onbirinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

“İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada ya-

pılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/L olması sağlanır. Klorlamada bu düzeyin

sağlanamaması durumunda mahalli idare tarafından ara klorlama ünitesi yaptırılır. Deprem ve

sel gibi olağanüstü durumlar ile kaynak, depo ve şebeke sistemi gibi su yapılarında oluşan arı-

zalanmalara bağlı olarak yapılan su kesintilerinde şebekenin en uç noktasında serbest klor dü-

zeyi en fazla 1.0 mg/L olacak şekilde klorlama yapılabilir. İçme-kullanma suyunda dezenfek-

siyon etkinliğinin denetlenmesi amacıyla, serbest klor ölçümleri suyun mahallinde her gün ya-

pılır.”

“Tüketime verilen içme-kullanma suyu denetim ve analiz işlemleri suyun kalitesinin

denetimi niteliğindedir. Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında mevzuata uygunluk denetimi

amacıyla alınacak su numuneleri Müdürlükçe alınır. Su numunesi alım noktalarının tanımlan-

ması ve numune alım takviminin oluşturulması için mahalli idare ile Müdürlük arasında bir

protokol imzalanır ve protokolde değişiklik teklif edilmediği sürece her yıl yenilenmiş sayılır.

Protokol çerçevesinde alınan su numunelerinin analizleri Kurumca yetki verilen laboratuvarda

yaptırılır ve mali yükümlülüğü mahalli idareye aittir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümle-

sinde yer alan “dikkate alınarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “Müdürlükçe” ibaresi, üçüncü

cümlesinde yer alan “tüketiciler” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılı ve görsel medya veya

internet aracılığıyla” ibaresi eklenmiş ve son cümlesinde yer alan “Yetkili mercilerce” ibaresi

“Müdürlük ve mahalli idarece” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yetkili

mercice” ibaresi “Kurumca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-

lesindeki “gerekli bütün önlemler” ibaresinden sonra gelmek üzere “mahalli idare tarafından”

ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü madde başlığı “Bilgilendirme” şeklinde de-

ğiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Yetkili mercilerce” ibaresi “Mahalli idare tarafından”

şeklinde ve “Bakanlık” ibaresi “Müdürlük” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin bi-

rinci cümlesinde yer alan “işletme ruhsatında” ibaresi “üretim izninde” şeklinde, ikinci cüm-

lesinde yer alan “Bakanlığın” ibaresi “Müdürlüğün” şeklinde ve son cümlesinde yer alan “Ba-

kanlığa” ibaresi “Müdürlüğe” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işletme

izni” ibaresi “üretim izni” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Ba-

kanlıkça” ibaresi “Kurumca” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“Tesis izni ve üretim izni için yaptırılan analizlerin ücretleri ile hizmet bedeli ödenme-

sinden su işletmecisi sorumludur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İl

sağlık müdürünün” ibaresi “Halk Sağlığı Müdürünün” şeklinde, aynı fıkranın (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinde “biyolog” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya çevre

mühendisi” ibaresi, (c) bendinde “hidro-jeoloji mühendisi” ibaresinden sonra gelmek üzere

“veya jeofizik mühendisi” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “işletme izni” ibaresi

“üretim izni” şeklinde değiştirilmiştir. 

“a) Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü/Çevre ve Çalışan Sağ-

lığı Şube Müdürü/Çevre Sağlığı Şube Müdürü,”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (h)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1/1000 ölçekli koruma bölgesini gösterecek biçimde kaynak yeri plan koteleri,”

“b) 1/50 ölçekli kaptaj projesi,”
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“c) Kaynağın veya çıkış noktasının bağlantılarını, toplama odasını ve maslak gibi üni-

teleri de gösteren 1/1000 ölçekli isale plan ve profili,”

“d) Kanalizasyon bulunmayan yerlerde 1/50 ölçekli fosseptik projesi ve açıklama ra-

poru,”

“e) Depo kullanılacak ise 1/100 ölçekli depo projesi,”

“f) 1/500 ölçekli imlahane projesi (Uygulanacak prosese bağlı olarak işletmede imal

edilmesi gereken geri dönüşsüz ambalajlar için imal yeri ile kirli ve dolu kap bekletme yeri,

yıkama, doldurma ve kapaklama yeri ve diğer ilgili üniteleri birlikte gösterir şekilde olacaktır),”

“h) Sosyal tesis ile diğer yardımcı üniteleri gösterir 1/500 ölçekli proje,”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-

sinde yer alan “üç” ibaresi “iki” şeklinde değiştirilmiş, (j) bendi ile (m) bendi yürürlükten kal-

dırılmış ve üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin başlığı “Tesis ve üretim izni”

şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “İşletme İznine” ibaresi “Üretim İznine” şek-

linde, “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma” şeklinde, üçüncü ve dördüncü fıkrasında yer alan “işletme

izni” ibareleri “üretim izni” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “İl Sağlık Müdürlüklerince”

ibaresi “Müdürlükçe” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu özellikler, toplama odası ile benzeri yapılarda da göz önünde bulundurulur ve bu gibi üni-

telerin tahliye uçlarına haşere ve kemirgen girişini önlemek için uygun tertibat konulur.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Depo gözlerinin üzerine gelecek şekilde havalandırma bacası bulunur. Havalandır-

ma bacası dışarıdan su, yabancı madde, haşere ve kemirici girişini önleyecek şekilde yapılır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci cüm-

lesindeki “yetkili personel” ibaresi “27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında faa-

liyet gösteren işyerleri” şeklinde, üçüncü cümlesindeki “yetkili makamlarca” ibaresi

“31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetme-

liği kapsamında” şeklinde değiştirilmiş ve onuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, asıl ürün dâhil beş çeşitten fazla su ve sulu içecek dolumu yapılamaz.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “su ve hava” ibaresi “su

veya hava” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Geri dönüşlü kaplar: En az 55-70 °C sıcaklıktaki su ve uygun temizlik maddesi ile

tam otomatik olarak el değmeden yıkanabilecek ve ayrıca kullanımı ve yıkama sonucu herhangi

bir deformasyona uğramayacak nitelikte olur. Bu kapların dedektör ve benzeri sistemle niteli-

ğinin değişmediğinin kontrol edilmesi gerekir. Bu kaplar üretim tarihinden itibaren en fazla üç
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yıl veya 75 kez kullanılır. Bu kapların kaç defa doldurulduğunun tespit edilmesine yarayan

elektronik takip sistemi işletmeci tarafından oluşturulur, bu sistemin usul ve esasları Kurumca

belirlenir.

Geri dönüşlü polikarbonat kaplarda suyun adı ve kabın üretim tarihi boyun veya göv-

desine kabartma şeklinde yazılır. Ayrıca, şirket ismi, tescilli amblemi veya logosu da yazılabilir.

Bu kaplara farklı su dolumu yapılamaz. Bu kaplarda satışa sunulan suların raf ömrü üç aydan

fazla olamaz.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlıktan”

ibaresi “Kurumdan” şeklinde, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası

yürürlükten kaldırılmıştır. 

“Kapların yıkanması, doldurulması ve kapaklanması el değmeden otomatik makine ve-

ya otomatik sistemle yapılır. Geri dönüşlü kaplar dolumdan önce her seferinde 55-70 oC sıcak-

lıktaki su ile yıkanır ve akabinde durulanır. Bu sıcaklık yıkama yapıldığı sürece otomatik olarak

kayıt edilir ve denetimlerde ibraz edilir. Otomatik yıkama ünitelerinde yıkama işlemi, uygun

teknoloji ve malzeme ile yapılır.”

“Kapların yıkanmasında ve durulanmasında dolum yapılan su veya kaynak suyu nite-

liğini haiz su kullanılabilir. Kapların yıkanmasında ve durulanmasında dolum yapılan sudan

başka su kullanılması durumunda bu su, her yıl en az bir denetleme ve dört kontrol izlemesine

tabi tutulur. Analiz sonuçları denetimlerde ibraz edilir. Yıkamada kullanılan su en geç 24 saatte

bir, durulamada kullanılan su ise her seferinde değiştirilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin başlığı “Etiket bilgileri ve rek-

lam” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının sonuna gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş,

üçüncü, beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (b)

bendinde yer alan “alt ve üst” ibaresi “alt veya üst” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşa-

ğıdaki (c) bendi eklenmiştir. 

“Ayrıca, etiket üzerinde suyun adını ve suya ait bilgileri baskılamayacak şekilde Müdürlüğün

izni ile resim ve figürlere yer verilebilir.”

“Kap, kapak ve etiketler ile tanıtım amaçlı hazırlanan afiş ve broşürlerde ya da reklam

ve ilanlarında tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı, bu Yönetmelikte belirlenen niteliklere aykırı, has-

taları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici bilgi ve sembollere yer verilemez. Tüke-

ticinin yanıltılması ve aldatılmasını önlemek, ürün güvenliğini sağlamak üzere; işleticilerce

polikarbonat damacana gibi kaplarda, kap ve kapak üzerine gelecek şekilde shrink uygulanır.

Shrink üzerine okunacak şekilde suyun adı ve cinsi yazılır.”
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“Etiket üzerinde, gösterge parametrelerinden kimyasal parametreler okunabilecek şe-

kilde yer alır. İşletmecinin talebi halinde, Müdürlük tarafından alınmış numunenin analizleri

yaptırılmış olmak kaydıyla suya ait fiziksel, ilave kimyasal ve fiziko-kimyasal özellikler de

etikette yer alabilir.”

“İçme sularında, suyun fiziksel ve kimyasal niteliklerini değiştirici ters osmoz, filtras-

yon ve benzeri işlemler uygulanması, kaynak sularında ise demir, mangan, kükürt ve arseniğin

ozonla zenginleştirilmiş hava kullanılarak, florürün ise aktif alüminyum kullanılarak ayrıştı-

rılması halinde bu hususların etiket üzerinde okunacak şekilde belirtilmesi zorunludur. Kaynak

sularının ozonla zenginleştirilmiş hava ile işleme tabi tutulması halinde, etiketinde “Tekniğine

uygun olarak, ozonla zenginleştirilmiş hava ile oksijenleme işlemine tabi tutulmuştur.”, florürün

aktif alüminyum ile ayrıştırılması halinde ise “aktif alüminyum kullanılarak florür düzeyi dü-

şürülmüştür.” uyarısının yer alması zorunludur.

“c) Cam ambalajlarda etiket bilgilerinin şişe üzerine baskı tekniği ile yazıldığı durum-

larda, doğal kaynak sularında mavi ve tonları, içme sularında kahverengi ve tonları kullanılır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 35 – Su tesislerinde, devamlı olarak mesul müdür bulundurulması zorunludur.

Mesul müdüre ait bilgi ve belgeler sağlık müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Müdürlükçe uy-

gun görülürse mesul müdür belgesi düzenlenir.

Mesul müdür, sağlık, gıda, biyoloji, kimya veya çevre alanında eğitim almış lisans ve

ön lisans mezunlarından olur.

İşletme sahibi belirtilen bölümlerden birine ait diplomayı haiz ise kendisi de mesul mü-

dürlük yapabilir.

Mesul müdür;

a) İşletmede kalite standartlarının korunmasından,

b) Bu Yönetmelik gereği bildirimi zorunlu olan bütün değişikliklerin zamanında Mü-

dürlüğe bildirilmesinden,

c) Üretim aşamasında dolum, ayrıştırma, filtrasyon, kalite kontrolü ve depolama gibi

iş ve işlemlerin uygun şekilde yerine getirilmesinden,

d) Tesiste oluşan atıkların mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesinden,

e) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 126 ve 127 nci maddeleri mucibince ye-

rine getirilmesi gereken iş ve işlemlerin yaptırılmasından,

f) Müdürlük ve Kurum elemanlarınca yapılacak denetim sırasında gerekli bilgi ve bel-

gelerin verilmesinden ve denetime yardımcı olunmasından sorumlu olup tesiste görevi dışında

başka bir iş yapamaz.

Mesul müdür görevlendirilmesi işletmecinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
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Mesul müdürün iş yerindeki görevinden ayrılması veya görevine son verilmesi durum-

larında işletme sahibi tarafından en geç 24 saat içinde Müdürlüğe bilgi verilir ve ayrılış tari-

hinden itibaren en geç bir hafta içinde yeni mesul müdüre ait müracaat Müdürlüğe yapılır. Bir

hafta içinde yeni mesul müdür tayin edilmemesi halinde tesis Müdürlük tarafından uyarılarak,

onbeş günü geçmemek üzere ek süre verilir. Ancak, bu süreler içinde mesul müdür diplomasına

eş değer diplomayı haiz ve tesiste çalışan başka bir personel geçici olarak görevlendirilir. Be-

lirlenen süre içinde de mesul müdür atanmaması halinde işletmenin faaliyeti durdurulur.

Tesislerde su dolumu yapılan genel çalışma saatleri dışındaki zamanda ve kabul edile-

bilir mazeret hallerinde mesul müdürün yerine, mesul müdürün yazılı yetki devri yaptığı eşde-

ğer diplomayı haiz başka bir çalışanın bulunması zorunludur.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümle-

sinde yer alan “arseniğin ayrıştırılması” ibaresinden sonra gelmek üzere “, aktif alüminyum

kullanılarak florürün ayrıştırılması” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın son cümlesinde yer alan

“Valiliğin” ibaresi “Kurumun” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına “havanın” ibaresinden

sonra gelmek üzere “ve aktif alüminyumun” ibaresi eklenmiş, (c) bendinde yer alan “mg/L”

ve “ug/L” ibareleri “μg/L” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir. 

“ç) Kaynak ve içme sularında bu Yönetmelikte belirtilen sınır değerinin üzerinde bu-

lunması sebebiyle ayrıştırma işlemine tabi tutulan parametre için her seriden numune alınarak

analiz yapılır veya yaptırılır. Bu konudaki sorumluluk işletme sahibi ile mesul müdüre aittir.

Analiz sonuçlarının uygun olması durumunda suyun piyasaya sunulması mümkündür. Ayrış-

tırma işlemi yapılan sular, ayrıştırılan parametre yönünden Müdürlükçe haftalık izlemeye alınır.

Analiz sonuçlarının uygun olması durumunda su piyasaya verilir. Ayrıştırma işlemi yapılan su-

lar, ayrıştırma işlemine tabi tutulan parametre yönünden Müdürlükçe haftalık izlemeye alınır.” 

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iş-

letme izni” ibaresi “üretim izni” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “sağlık müdürlüğünce” ibaresi

“Müdürlükçe” şeklinde, “işçilere ait sağlık karneleri ve portör muayenesi raporları” ibaresi

“1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 126 ncı ve 127 nci maddeleri mucibince yerine

getirilmesi gereken iş ve işlemlere ait bilgi ve belgeleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işlet-

me izni” ibaresi “üretim izni” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “22

ve 23 üncü maddeler” ibaresi “23 üncü madde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümle-

sinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın”

ibaresi “Müdürlüğün” şeklinde değiştirilmiştir.

“İhraç edilen sularda 31 inci maddede belirtilen raf ömrü şartı aranmaz.”
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MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 44 – Su tesislerinde genel hijyen kaidelerine uyulması esas olup, kaptaj, mas-

lak, depo, imlahane ve su dolumunda kullanılan makinelerin su ile temas eden bölümlerinin

üçer aylık periyotlarda bakımı ve dezenfeksiyonu işletmecilerce yapılır veya yaptırılır. Gerekli

görülürse tesisler Müdürlüğün gözetiminde dezenfekte ettirilir. Dezenfeksiyon işlemlerinde

Kurumdan izinli dezenfektanların kullanılması zorunludur.

Bakım ve dezenfeksiyon sırasında yapılan işlemler ile kullanılan sarf malzemelerine

ait bilgilerin kayıtları işletmeci tarafından tutulur ve denetimlerde ibraz edilir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 46 – Kaynak ve içme sularına ait tesisler senede bir defa Kurumca, üçer aylık

periyotlarla da Müdürlükçe denetlenir. Kurumca ve Müdürlükçe yapılan denetimlerde suyun

kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek fiziksel değişiklikler ile izin verildiği sıradaki şartlarda

bir değişikliğe sebebiyet vermeyecek eksikliklerin tespit edilmesi durumunda eksikliklerin ta-

mamlanması için en fazla onbeş gün süre verilir. Bu süre sonunda gerekli şartları sağlamayan

tesisler hakkında yasal işlem yapılır. Tüketime sunulan kaynak ve içme suları ise denetim iz-

lemesine, kontrol izlemesine ve piyasa kontrolüne tabi tutulur. 

Numuneler, nihai dolum yerinden alınır. Ancak herhangi bir kontaminasyonun olması

durumunda dolum yerinin dışındaki noktalardan da gerekli önlemler aldırılarak numuneler alı-

nabilir.

Suyun naklinde kullanılacak araçlar ve su satış yerleri için belediye sınırları ve mücavir

alanları içinde ilgili belediyeden, belediye mücavir alanları dışında ise il özel idaresinden izin

alınır. Piyasaya arz edilen suların, İşyeri Açma ve Çalışma İzin Belgesi bulunmayan yerler ile

tüpgaz, otogaz, petrol ve petrol ürünleri depolama ve dağıtımı yapılan yerlerde; suyun fiziksel,

kimyasal ve mikrobiyolojik özelliğini olumsuz yönde değiştirebilecek ısı, ışık, toz, duman, ya-

ğış gibi olumsuz şartlara açık ortamlarda satışı ve depolanması yapılamaz. Üretici firma suyun

üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar tüm aşamalarda suyun kalitesinden sorumludur ancak,

bu durum satış yerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

İşletmeciler çalışma saatlerine yönelik olarak bir program hazırlar ve bu programı bir

önceki ayın 15 ine kadar, polikarbonat damacana ve diğer ambalajlar için ayrı olacak şekilde

günlük üretim miktarlarını izleyen ayın 15 ine, yıllık üretim miktarlarını ise takip eden yılın

Ocak ayı sonuna kadar Müdürlüğe bildirir. Bildirilen çalışma saatleri dışında çalışılması halinde

durum bir hafta öncesinden Müdürlüğe bildirilir. Aksi halde tesisin faaliyeti en az bir hafta

süre ile durdurulur. Suların denetim izlemeleri ile kontrol izlemeleri bu bildirimler doğrultu-

sunda Müdürlükçe Ek-2 Tablo B2 uyarınca programlanır. 
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Denetleme izlemesinin amacı; bu Yönetmeliğin Ek-1 (a) ve (b)’deki bütün parametrik

değerlere uyulup uyulmadığını belirlemek için gerekli verileri temin etmektir. Sular Ek-1 (a)

ve (b)’ de belirtilen parametreler ile 7 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen bütün

parametreler denetleme izlemesine tabi tutulur. Müdürlük gerekli gördüğü taktirde Ek-1 (c) ve

(d)’de yer alan parametreleri de denetleme izlemesine dahil edebilir.

Denetleme izlemesi için belirlenen program doğrultusunda müdürlük tarafından numu-

ne alınarak analizleri yapılmak üzere 18 inci maddede belirtilen laboratuvarlara gönderilir.

Analiz ücretlerinin ödenmesi 38 inci madde gereği işletmecinin sorumluğundadır.

Kontrol izlemesinin amacı; kaynak suları ve içme sularının Ek-2 Tablo A’da sayılan

parametrelerin Ek-1’de yer alan değerlerine uyup uymadığını belirlemek amacıyla, suyun or-

ganoleptik ve mikrobiyolojik kalitesi ve aynı zamanda içme sularında dezenfeksiyon yapılması

durumunda, bu dezenfeksiyonun etkili olup olmadığı hakkında düzenli bilgi sağlamaktır. Mü-

dürlükçe hazırlanan program gereği kontrol izlemelerinde Müdürlükçe suyun nihai tüketime

sunulacağı dolum yerinden numune alınarak Ek-2 Tablo A’da yer alan parametreler için ana-

lizler yaptırılarak analiz sonuçları Kuruma bildirilir.

Kontrol izlemesi için belirlenen program doğrultusunda Müdürlük tarafından numune

alınarak analizleri yapılmak üzere 18 inci maddede belirtilen laboratuvarlara gönderilir. Analiz

ücretlerinin ödenmesi 38 inci madde gereği işletmecinin sorumluğundadır.

Denetim ve Kontrol İzlemelerine yönelik analizler için Kurumun kendi laboratuvarları

dışında aynı laboratuvara hem Kontrol İzleme, hem de Denetim İzleme yetkisi verilmez.

Numuneler, yıl boyu tüketilen suyun kalitesini yansıtacak şekilde alınır. Ancak suların,

Ek-1 (a) ve (b)’de belirtilen parametre değerleri ile 7 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca be-

lirlenen parametre değerlerine uyumsuzluğunun tespit edilmesi halinde, kirliliğin boyutlarının

ve düzeltici önlemlerin etkinliğinin tespiti amacıyla, 11 inci madde uyarınca izleme programı

dışında ilave denetleme izlemesi talep edilebilir. Bu madde gereği uygun çıkmayan sular 48 inci

madde uyarınca takibe alınır. 

Kaynak sularının ve içme sularının bu Yönetmelikte yer almayan parametreler yönün-

den kirlenmesinin ve bu kirlenmenin insan sağlığına potansiyel bir tehlike oluşturmasının muh-

temel olması halinde, bu Yönetmelikte bulunmayan maddeler ve mikroorganizmalar için ayrı

izleme yapılır; izleme sonuçlarına göre gerekli tedbirler alınır.

Piyasaya sunulan kaynak ve içme sularından üçer aylık periyotlar halinde numuneler

alınarak kontrol izlemesi parametreleri ile arsenik, florür, bromat ve bromoform parametreleri

yönünden analizleri yaptırılır. Analiz sonuçları Yönetmelikte yer alan parametrik değerlere

göre değerlendirilir. Uygun çıkmayan suların analiz ücretlerini işletmeci öder. 

İçme sularında dezenfeksiyon yapılması halinde, dezenfeksiyonun etkinliği doğrulanır.

Yan ürünlerden kaynaklanan kirlenmenin önlenmesi için; dezenfeksiyondan taviz verilmeksizin

dezenfeksiyon dozu düşük tutulur ve gerekli bütün tedbirler alınır. 
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Parametrelerin analiz özellikleri için Ek-3’te belirtilen şartlara uyulur. 

Ek-3 (1)’de belirtilen metotlardan farklı bir metot kullanılması durumunda, sonuçları

Ek-3 (1)’de belirlenen metotlarla elde edilenler kadar güvenilir olmalıdır; söz konusu metot

ve eşdeğerliği hakkında Kurumun bilgilendirilmesi ve onayı gerekir. Bu madde uyarınca farklı

metot kullanılması halinde Komisyona bilgi verilir.

Ek-3 (2) veya (3)’te yer alan parametreler için söz konusu bölümlerde belirlenen ge-

rekliliklere uymak şartıyla herhangi bir metot kullanılabilir. Ek-3 (2)’de yer alan parametrelerin

analizi için kullanılan analiz metotlarının performans karakteristikleri bu bölümde yer alan per-

formans karakteristiklerine uymalıdır.

Her ne suretle olursa olsun; izinli bir suya başka su kattıkları, aynı kaynaktan farklı bir

isimle kendisi veya başka gerçek veya tüzel kişi adına su dolumu yapıldığı, ruhsat verildiği sı-

radaki şartları kaybettiği tespit edilenlerin izinleri iptal edilir. İzni iptal edilen suyun ismi bir

daha kullanılamaz.

Kaynak, depo ve imlahane gibi üniteler de dahil olmak üzere suyun geçtiği her aşama

Kurum ve Müdürlükçe elektronik izlenebilir. İşletmeciler izleme için Kurumca oluşturulan

veri toplama sistemine entegrasyonu sağlar. Elektronik izlemeye yönelik usul ve esaslar Ku-

rumca belirlenir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “F. koli-

form” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

ve üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Üretilen parti miktarı işletmeciler tarafından kayıt altına alınır ve bu sular, tesise ait laboratu-

vardaki analizleri sonuçlanmadan tüketicilere satılamaz.” 

“Ayrıca işletmeciler suya ait iletkenlik, pH, debi gibi parametreleri elektronik olarak

izleyebileceği sistemi oluşturur.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 48 – Denetim izlemelerinde Ek-1 (a) ve (b)’de yer alan parametre değerleri

ya da şartlarının ihlali halinde düzeltici önlemlerin işletmecilerce alınması derhal sağlanır.

Ek-1 (c)’de yer alan parametreler ile Ek-1 (d)’de yer alan “toplam gösterge dozu” ve

“trityum” parametrelerinin değerlerinin ya da şartlarının ihlali halinde, bu ihlalin insan sağlığı

için herhangi bir risk oluşturup oluşturmayacağı değerlendirilir. İnsan sağlığını korumak ama-

cıyla gerekli olması halinde su kalitesini iyileştirmek için gerekli düzeltici önlemlerin işletme-

cilerce alınması sağlanır. 

Denetim ve kontrol izlemelerinde suların 18 inci maddede belirtilen laboratuvarlarda

yapılan analizlerinde bu Yönetmelikte öngörülen parametrelerdeki sınırların dışına çıkıldığının

görülmesi halinde, yedi günden fazla olmamak üzere yeterli süre verilerek düzeltici önlemleri

alması hususunda işletme uyarılır. Bu süre içerisinde tesiste su dolumu yapılamaz ve piyasaya

arz edilemez. Ancak, test seviyesinde üretim yapılır ve numune alınarak analizleri yaptırılır.
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Alınan tedbirler sonunda tekrar alınan numunenin bu Yönetmeliğe uygun olması halinde üre-

time izin verilir ve bir ay süre ile haftalık izlemeye alınır. Uygunsuz parametre veya paramet-

reler yönünden dört defa yapılan denetim ve analiz sonuçlarının bu Yönetmeliğe uygun olması

halinde, normal izleme periyoduna dönülür.

Piyasa denetimlerinde alınan numunelerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi

halinde, tesis sahipleri aynı parti veya seri nolu suları toplatıp Müdürlüğün denetiminde imha

etmekle yükümlüdür. Uygunsuz ürün, denetimi yapan Müdürlüğün görev ve sorumluluk ala-

nında üretilmiş ise tesiste gerekli inceleme yapılır. Uygunsuz ürün başka ilde üretilmiş ise du-

rum derhal o ilin Müdürlüğüne ve üretici firmaya bildirilir.

Tesis sahipleri, aykırılık tespit edilen aynı seri numaralı sularını toplatıp Müdürlüğün

denetiminde imha etmekle yükümlüdür.

Mikrobiyolojik parametrelerin analizlerinde analiz sonuçlarına itiraz edilemez.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ba-

kanlık” ibaresi “Kurum” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Kurumca”

şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 50 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan piyasa denetimleri ile ilgili hu-

suslarda 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair

Kanunda, diğer hususlara aykırı hareket edenler hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda öngörülen idari yaptırımlar uygulanır.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Uyumlaştırma işlemlerinin tamamlanması

GEÇİCİ MADDE 5 – Daha önce izin verilen kaynak ve içme suyu işletmeleri, üretim

izinlerini, analiz sertifikalarını ve etiketlerini 31/12/2013 tarihine kadar uyumlaştırmak zorun-

dadır. Bu tarihe kadar uyumlaştırma işlemlerini tamamlamayan işletmelerin faaliyeti durduru-

lur. Bu nedenle faaliyeti durdurulan işletmelerin 31/12/2014 tarihine kadar uyumlaştırma iş-

lemlerini tamamlayamamaları halinde üretim izinleri iptal edilir.”

“Takip sistemlerinin uygulanması

GEÇİCİ MADDE 6 – Daha önce izin verilen kaynak ve içme suyu işletmeleri kapların

yıkanmasında kullanılan yıkama suyu sıcaklığını ölçmek için oluşturacakları elektronik takip

sistemi, elektronik takip sisteminin usul ve esaslarının belirlenmesini müteakip bir yıl içinde;

damacana takip sistemini ise damacana takip sisteminin usul esaslarının belirlenmesini mü-

teakip üç yıl içinde hayata geçirir.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’sı ekteki şe-

kilde değiştirilmiştir.

MADDE 40 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 41 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE
BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/11/2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların
Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönet-
meliğe aşağıdaki geçici madde 1 eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) ben-

dinde yer alan gabari ile ilgili hüküm, konteyner taşıyan araçlar ile araç taşımak amacıyla özel
olarak imal edilmiş araçların yaptıkları taşımalar için söz konusu taşımaları yapan araçların
gerekli teknik dönüşümüne imkan vermek üzere 1/7/2014 tarihinden itibaren uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.
—— • ——

Türk Standardları Enstitüsünden:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ORGANLAR YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/11/2004 tarihli ve 25635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Stan-
dardları Enstitüsü Organlar Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İhtisas Kurulları, Teknik Komiteler, Özel Komiteler, Milli Teknik Komiteler ve Ça-
lışma Gruplarının kuruluşu, görev ve yetkileri, görev süreleri, toplantıları ile çalışma usulleri,
bu organlara ilişkin diğer hususlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 5 – TSE Genel Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Başbakanlık ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilecek

üçer temsilci,
b) Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı tarafından

görevlendirilecek ikişer temsilci,
c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Savunma
Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş-
kanlığı, Devlet Malzeme Ofisi ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından görevlendirilecek
birer temsilci,

d) Üniversitelerden Yükseköğretim Kurulunca seçilecek yedi temsilci,
e) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince görevlendirilecek onbir temsilci.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (g) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) bendinde yer alan “yurtta” ibaresi ile (e) ve (f) bentleri
yürürlükten kaldırılmış ve (h) bendinde yer alan “Hazırlık Grublarını” ibaresi  “İhtisas kurul-
larını” olarak değiştirilmiştir.

“a) Enstitü Başkanını ve Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek,”
“g) Teknik Kurula katılacak olan; Başbakanlık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığından Genel Kurulda
bulunan üyeleri arasından birer asil birer yedek temsilci, Üniversitelerin Genel Kurulda bulunan
üyeleri arasından 3 asıl ve 3 yedek temsilci ile; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Genel
Kurulda bulunan üyeleri arasından 3 asıl ve 3 yedek temsilciyi seçmek,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin son
cümlesi aşağıdaki şekilde, (d) bendinde yer alan “Enstitü Başkanı,” ibaresi “Enstitü Başkanı
ile Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyeleri” şeklinde değiştirilmiştir.

“Tüm konuşmalar yazılı metin haline getirilmek üzere kayıt cihazı ile de tespit edilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Başbakanlık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük

ve Ticaret Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının Genel Kurulda bulunan temsilcilerinden Genel
Kurulca seçilecek birer asil üye; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını Genel Kurulca temsil eden üyeler,

d) Üniversitelerin Genel Kurulda bulunan temsilcilerinden Genel Kurulca seçilecek üç
asil üye,

e) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Genel Kurulda bulunan temsilcilerinden Genel
Kurulca seçilecek üç asil üye,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve ya-
zılı davet” ibaresi “yazılı davet ve internetten yapılacak duyuru ya da üyelerin elektronik posta
adresine gönderilecek yazı” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer
alan “teslim edilmek” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve internette yayınlanmak ya da elektronik
posta adresine yazı gönderilmek” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin yedinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Kurulda birden fazla üye bulunduran kurumlardan Teknik Kurula seçilen üyeler,
özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadıkları takdirde, bu durum Enstitü Başkanınca ya-
zılı olarak ilgiliye bildirilir. Dördüncü toplantıya gelmeyenler çekilmiş sayılır ve yerlerine ye-
dek üye çağrılır. Yedek üyeler, asıl üyelerin süresini tamamlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “Hazırlık Grubuna” ibaresi “İhtisas Kuruluna” şeklinde, (c) bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “,mecburi uygulamadan kaldırılması gerekenleri tespit ederek
gereğinin yapılmasını Genel Sekreterliğe bildirmek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

c) Kabul ettiği standartların yürürlüğe konulmasına karar vermek,”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mış, dördüncü fıkrasında yer alan “Hazırlık Grubu” ibaresi “Teknik Komite” şeklinde, “Teknik
Komite üyeleri” ibaresi “Teknik Komite ve Çalışma Grubu Başkan, üye ve raportörleri” şek-
linde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında geçen “Yönetim Kurul Başkanı” ibaresi “Yö-
netim Kurulu Başkanı” şeklinde, “(a), (b) ve (c) fıkralarında” ibaresi “(a), (b), (c) ve (d) fıkra-
larında” şeklinde, “3 yıl için” ibaresi “görevde kaldığı sürece” şeklinde değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu, Enstitünün yürütme organıdır. Yönetim Kurulu; üç üyesi 5 inci mad-
denin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen temsilciler arasından, birer üyesi
aynı fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen temsilciler arasından Genel Kurul tarafından gizli
oyla seçilen beş üyeden oluşur. Yedek üyeler de Genel Kurul tarafından aynı usulle belirlenir.
Başkan ile asıl ve yedek üyelerin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi bitenler yeniden seçilebi-
lirler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Ha-
zırlık Grupları ve Komiteler” ibaresi “Teknik Komiteler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “Kuruluş Kanunu ve bu Yönetmelik ile Genel Kurulca kabul olunan yönetmeliklerin”
ibaresi “Kuruluş Kanununun, TSE Yönetmeliklerinin” şeklinde, (g) ve (k) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “ve personel kadrosunu” ibaresi, (l) bendinde yer
alan “talimatları ve yönergeleri hazırlamak,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya (ı)
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“g) Enstitüde yeni birimler kurulmasına veya mevcut birimlerin birleştirilmesine ya da
kaldırılmasına karar vermek, Enstitü kadrolarını belirlemek, Genel Sekreter, Genel Sekreter
yardımcıları ve diğer personeli atamak ve İhtisas Kurulu ile Teknik Komite üyelerini tespit
etmek,”

“k) Yönetmelik ve diğer düzenleyici işlem tasarılarını onaylamak,”
“i) Enstitü personelinin ücretleri ile diğer malî ve sosyal haklarını, kurum içi hiyerarşi

gözetilerek tespit etmek, inceleme elemanlarının günlük inceleme ücretini belirlemek,”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde geçen “Sanayi ve Ticaret” iba-

resi, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“İhtisas Kurulları
Madde 31 – İhtisas Kurulları, Türk Standardları Enstitüsünün ilmi inceleme ve stan-

dardları hazırlama kurullarıdır. Bunlar Genel Kurul kararıyla kurulurlar. Enstitü çalışmalarının
gerektirdiği konularda görev yaparlar. Bu Kurullar, idari yönden, görevlerinin mevzuata, Yö-
netim Kurulu kararlarına ve yıllık iş programlarına göre tam ve eksiksiz olarak yapılmasından
Enstitü Başkanına karşı sorumludurlar.

İhtisas Kurulları, Teknik Komiteler ve komiteler halinde çalışırlar. Gerektiğinde Teknik
Komitelere bağlı Çalışma Grupları kurulabilir.

İhtisas Kurullarının Başkan ve yardımcıları kendilerine bağlı bulunan Teknik Komite
Başkan ve üyeleri arasından Yönetim Kurulunca seçilirler.”
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Teknik Komiteler

Madde 32 – Teknik Komiteler, standart hazırlama faaliyetleriyle ilgili görevleri kap-

samında bilimsel incelemelerde bulunmak ve standart hazırlamak amacıyla, Yönetim Kurulu

kararıyla kurulur. Kurulan Teknik Komiteler ilgili oldukları ürün, hizmet ya da sektörün adını

alırlar.

Teknik Komiteler biri Başkan olmak üzere en fazla beş üyeden oluşur. Komitelerde ye-

teri kadar raportör görevlendirilebilir. Başkan ve üyeler, Yönetim Kurulunca bu alanda teknik

bilgi, birikim, tecrübe ve ihtisas sahibi kişiler arasından ve üç yıl için görevlendirilir. Bu üç

yılın sonunda aynı kişiler yeniden görevlendirilebilirler. Ancak görevi sırasında çalışması yeterli

bulunmayan veya hizmeti aksatan veya diğer sebeplerden dolayı Teknik Komite Başkan veya

üyeleri gerekçesi de belirtilerek Yönetim Kurulunca her an değiştirilebilir.

Başkanın hazır bulunmadığı durumlarda Komite çalışmalarına başkanlık etmek üzere

Yönetim Kurulunca komite üyeleri arasından en az bir kişi Başkan Yardımcısı olarak tayin edilir.

Enstitü personeli, Teknik Komitelerde üye olarak çalışabilir, ancak Başkan seçilemezler.

Teknik Komite Başkanının bu görevden ayrılması halinde yerine Yönetim Kurulunca

yeni bir Başkan görevlendirilir ve yeni Başkan eskisinin süresini tamamlar.

Teknik Komitelerde raportör belirlenmesi, sekreterlik işleri ve bunların idari yönden

çalışmalarının takip edilmesi Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığı tarafından, denetimi ise

Genel Sekreterlik tarafından yapılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Çalışma Grupları

Madde 33 – Çalışma Grupları; herhangi bir Teknik Komitenin çalışma alanına giren

özel konularda, Teknik Komiteye bağlı olarak çalışmak üzere oluşturulan gruplardır. Çalışma

Grupları Genel Sekreterin teklifi ve TSE Başkanının onayı ile kurulur.

Çalışma Grubunun görevi, verilen görevin tamamlanmasıyla birlikte sona erer.

Enstitü Personeli; Çalışma Gruplarında Başkan, Başkan Yardımcısı ve üye olarak çalı-

şabilir.

Çalışma Gruplarının çalışma usulleri Teknik Komitelerde olduğu gibidir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Milli Teknik Komiteler

Madde 34 – Milli Teknik Komiteler; standart hazırlama çalışmalarına ilgili tarafların

etkin katılımını sağlamak, uluslararası ve bölgesel standart hazırlama kuruluşları tarafından

hazırlanan standart tasarıları ile ilgili ülke görüşünün oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla

Teknik Komitelerle koordineli çalışmak üzere Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığınca oluş-

turulan komitelerdir. Bu komiteler Ayna Komiteler olarak da adlandırılır.
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Komite üyeleri gönüllülük esasına göre çalışırlar. Milli Teknik Komite üyelerine, ça-
lışmaları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez.

Enstitü personeli, Milli Teknik Komitelerde üye olarak çalışabilir. Bu komitelerin ku-
rulması, görev, yetki, sorumlulukları ve çalışma usullerine ilişkin diğer hususlar yönerge ile
düzenlenir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin başlığı “Özel Komiteler” olarak
değiştirilmiş ve aynı maddede geçen “a) Özel Komiteler:” ibaresi ile (b) bendi yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Toplantı usulü
Madde 36 – Teknik Komitelerin ve Çalışma Gruplarının yıl içerisinde hangi tarihler

arasında çalışacakları Yönetim Kurulunca belirlenir. Bunlar ihtiyaç olması durumunda belir-
lenen tarihler dışında da Yönetim Kurulu kararı ile çalışabilirler.

Teknik Komiteler Başkanlarının çağrısı üzerine TSE Merkezinde toplanırlar.
Gerek duyulması halinde, Teknik Komiteler ve Özel Komiteler Genel Sekreterlikçe,

Çalışma Grupları ilgili Teknik Komite Başkanları tarafından, Milli Teknik Komiteler ise Milli
Teknik Komite Başkanları tarafından toplantıya çağrılabilirler.

Tüm toplantılar, gerektiğinde Genel Sekreterlikçe koordine edilebilir.
Teknik Komite toplantıları mutat toplantı mahallerinin dışında da yapılabilir. Ancak bu

konuda Genel Sekreterliğin teklifi ve Enstitü Başkanının onayı gerekir.
Çalışma Grupları toplantılarını, Standart Hazırlama Merkezi Başkanının bilgisi dahi-

linde TSE merkezinde veya merkez dışında yapabilirler.
Üst üste üç toplantıya mazeretsiz olarak gelmeyen Başkan ve üyeler istifa etmiş sayılır

ve yerine yenileri görevlendirilebilir. Bu durumda keyfiyet, TSE Başkanınca istifa etmiş sayılan
üyeye de bildirilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Teknik Komitelerin Görev ve Yetkileri
Madde 37 – Teknik Komitelerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Teknik Komiteler, yıllık iş programındaki konularda ve öncelik sırasına göre Türk

Standart tasarılarının hazırlanmasını sağlar, tasarılara son şeklini vererek Teknik Kurula su-
nulmak üzere Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığına tevdi eder.

b) Teknik Komiteler, bölgesel ve uluslararası düzeyde hazırlanmış kendi çalışma alan-
larındaki standart tasarıları için Milli Teknik Komitelerin de görüşlerini alarak oluşturduğu
nihai görüşünü ilgili taraflara iletilmek üzere Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığına sunar.

c) Teknik Komiteler, Çalışma Gruplarına verecekleri işlerin ne kadar süre içinde yapı-
labileceğini tahmin ederek bir programa bağlar ve bu programın uygulanmasını denetler.

d) Teknik Komiteler, kendi çalışma alanı dahilinde istenilen bilimsel görüşleri oluşturur
ve ilgili taraflara iletilmek üzere Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığına sunar.

e) Teknik Komiteler yıl içerisinde ihtiyaç duyulacak standart revizyon ve tadil çalış-
malarını Standart Hazırlama Merkezi Başkanının onayı ile yaparlar.”
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MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Çalışma Gruplarının Görev ve Yetkileri

Madde 38 – Çalışma Grupları Teknik Komite tarafından kendilerine verilen standart

hazırlama çalışmalarını belirtilen süre içinde yapıp, bağlı oldukları Teknik Komitelere yazılı

olarak sunarlar.

Çalışma gruplarının görev ve yetkilerine ilişkin diğer hususlar yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Teknik Komitelerin Çalışma Usulleri

Madde 39 – Teknik Komiteler aşağıdaki usullere göre çalışırlar:

a) Teknik Komiteler, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik ha-

linde Başkanın katıldığı tarafın görüşüne göre işlem yapılır. Oylamada çekimser kalınmaz.

Yeterli üye gelmediği takdirde Teknik Komite toplanamaz.

b) Teknik Komitelerin toplantılarında toplantının başlama saati, toplantıya katılanlar,

gündem, alınan kararlar veya çalışmanın özeti ve toplantının bitiş saati Teknik Komite Baş-

kanları veya görevlendireceği üyeler tarafından bir tutanak defteri ile kayıt altına alınır ve top-

lantı bitiminde üyeler tarafından imzalanır.

c) Teknik Komiteler, Çalışma Gruplarının çalışmalarını izlemekle yükümlüdür. Bu

amaçla Teknik Komite Başkanları veya görevlendirecekleri üyeler Çalışma Grubu toplantılarına

katılabilirler.

d) Teknik Komiteler diğer Teknik Komiteler tarafından hazırlanmış standart tasarılarını

inceleyerek görüşlerini ilgili Teknik Komiteye sunarlar.

e) Teknik Komite ve Çalışma Gruplarının çalışmaları, Genel Sekreterlikçe idari yönden

sistematik olarak izlenir ve bu çalışmaların mevzuata ve kararlara uygun olması sağlanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Çalışma Gruplarının Çalışma Usulleri

Madde 40 – Çalışma Grupları aşağıdaki usullere göre çalışır:

a) Çalışma Grupları, Başkan dâhil olmak üzere en az iki kişinin katılımı ile toplanır.

b) Çalışma Grupları, konunun özelliğine göre, hizmeti üyelerine paylaştırmak veya ara-

larından birini görevlendirmek suretiyle gerekli ön çalışmaları raportörlerine yaptırabilirler.

Hazırlanan Tasarıları birlikte değerlendirip olgunlaştırarak Teknik Komiteye sunarlar.

c) Çalışma Grupları toplantılarında da, Teknik Komitelerde olduğu gibi bir tutanak def-

teri tutulur ve bu deftere toplantıya katılanlar, başlama saati, gündem çalışmaların özeti ve top-

lantının bitiş saati yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Bu defterler de standart

Hazırlama Merkezi Başkanlığınca muhafaza edilir.

Çalışma Grupları ile ilgili diğer usuller yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki

yardımcısı” ibaresi “üç Genel Sekreter Yardımcısı” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Yönetim

Kuruluna” ibaresi “Başkana” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Stan-

dardlarda” ibaresi “Standartlarda/standart dışı konularda”, “standardları hazırlayan Teknik Ko-

mite ve ikinci derecede ilgili Hazırlık Grubu” ibaresi “standartları/standart dışı konuları hazır-

layan Raportörü, Çalışma Grubu, Teknik Komite Başkan ve Üyeleri; ikinci derecede ilgili İh-

tisas Kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Danışman ve bilirkişiler yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Bunlar yurt

içinde ve yurt dışında Enstitünün işbirliğinde bulunacağı gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek,

bu kişilerle ilgili Enstitüye bilgi toplamak, bu kişileri Enstitü ile işbirliği yapmaya yöneltmek,

iş bağlantısı yapıldığı takdirde iş bağlantısı kapsamındaki hizmetlerin sonuca ulaşıp ulaşama-

yacağı hususlarında veri toplamak, iş bağlantısı yapılan kişilerin mali ve diğer durumları hu-

suslarında incelemeler yapmak, bu kişilerle iş bağlantısı yapılıp yapılmamasının Enstitünün

menfaatine olup olmadığı ve benzeri hususlarda hizmet verebilir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde

yer alan “Hazırlık Grupları ile Teknik ve Özel Komitelerin” ibaresi “Teknik Komiteler ile Ça-

lışma Grupları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Hazırlık

Grupları ile Teknik Komitelerin” ibaresi “Teknik Komiteler ve Çalışma Grupları” şeklinde de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Hazırlık

Grubu, Özel Daimi Komite ve Teknik Komite” ibaresi, “Teknik Komite ve Çalışma Grubu”

şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 53 – İhtiyaçlara göre hazırlatılacak standart tasarılarına ilişkin her türlü telif

hakkı Kuruluş Kanununun 1 inci maddesi gereğince TSE’ye aittir. Standardı hazırlayan kişi

hazırladığı standartla ilgili tüm telif haklarını TSE’ye devreder ve bunun karşılığında her hangi

bir ücret ve hak talep edemez.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yö-

netim Kurulu Başkanı,” ibaresi “İkametgahı Ankara dışında olan Yönetim Kurulu Başkanı ve

üyelerinin Enstitüdeki görevleri nedeniyle,” şeklinde değiştirilmiş ve “132 sayılı TSE Kuruluş

Kanununun 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının 4 numaralı bendinde sayılan ve Ankara dışındaki

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları veya Ticaret Borsaları Birliği’nce

görevlendirilen temsilcilerden herhangi birisi arasından seçildiği takdirde; Kendisinin” ibaresi

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 33 – Bu Yönetmelik hükümlerini TSE Yönetim Kurulu yürütür.
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Orman Genel Müdürlüğünden:

DEVLET ORMANLARINDAKİ YAYLA ALANLARININ

TESPİTİ VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet ormanlarında 31/12/2011 tarihinden

önce toplu yerleşimin bulunduğu; yaylak ve otlak olarak kullanılan alanlar içindeki yerler ile

yılın belirli dönemlerinde geleneksel yaylacılık maksadıyla yerleşim yeri olarak kullanılan

alanların, kullanım bütünlüğü de dikkate alınarak tespiti ve yayla alanı olarak ilanı, yayla alan-

larında bulunan her türlü bina ve tesislerin tespiti ve sabit kıymetlere alınması, işletilmesi, iş-

lettirilmesi, bu bina ve tesislerin vaziyet planına işlenmesi, kullanıcılarının tespiti ile bunlara

kiraya verilmesi, yayla alanlarında gerekli her tür ve ölçekteki planların yapılması, yaptırılması

ve onaylanması ve diğer iş ve işlemlere ilişkin esas ve usullerin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Devlet ormanlarında 31/12/2011 tarihinden önce toplu

yerleşimin bulunduğu; yaylak ve otlak olarak kullanılan alanlar içindeki yerler ile yılın belirli

dönemlerinde geleneksel yaylacılık maksadıyla yerleşim yeri olarak kullanılan alanlardan, kul-

lanım bütünlüğü de dikkate alınarak yayla alanı olarak tespit ve ilan edilen yayla alanları ile

bu alanlarda bulunan her türlü bina ve tesisleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun

17 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,

b) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

c) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüklerini,

ç) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

d) Geleneksel yaylacılık alanı: Devlet ormanlarında bulunan, yılın belirli dönemlerinde

geleneksel yaylacılık maksadıyla yaylak ve otlak olarak kullanılan ve 31/12/2011 tarihinden

önce üzerlerinde yerleşim yeri bulunan alanları,

e) Kira bedeli tespit komisyonu: İlgili orman bölge müdür yardımcısının başkanlığında,

orman bölge müdürlüğünde görevli makine ikmal şube müdürü, ilgili orman işletme müdürü

ve orman işletme şefi, varsa orman bölge veya orman işletme müdürlüğünde görevli, yoksa

Genel Müdürlükçe görevlendirilecek bir inşaat mühendisi veya mimardan oluşan beş kişilik

komisyonu,

f) Kiraya verme: Genel Müdürlük sabit kıymetlerine alınan yayla alanlarındaki her türlü

bina ve tesislerin kiraya verilmesini,
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g) Kullanıcı tespit komisyonu: İlgili orman işletme müdürü veya yardımcısının baş-

kanlığında orman işletme şefi, orman koruma ekibinde görevli orman muhafaza memuru ve

yayla alanının sınırları içerisinde bulunduğu muhtarlık veya belediye başkanlığınca bildirilecek

en az iki temsilciden oluşan en az beş kişilik komisyonu,

ğ) Orman İdaresi: Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

h) Rayiç bedel: Bu Yönetmelik hükümlerine göre kiraya verilecek bina ve tesislerin

8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre tespit ve takdir edilen

bedelini,

ı) Sabit kıymet bedel tespit komisyonu: İlgili orman bölge müdür yardımcısının baş-

kanlığında, orman bölge müdürlüğünde görevli makine ikmal şube müdürü, ilgili orman işletme

müdür yardımcısı ve orman işletme şefi, varsa orman bölge veya orman işletme müdürlüğünde

görevli, yoksa Genel Müdürlükçe görevlendirilecek bir inşaat mühendisi veya mimardan oluşan

beş kişilik komisyonu,

i) Toplu yerleşim yeri: Devlet ormanlarında yaylak ve otlak olarak kullanılan alanlar

içinde bulunan, 31/12/2011 tarihinden önce üzerinde birbirine yakın olan ve birden fazla bina

ve/veya tesis bulunan yerleşim yerlerini,

j) Yayla alanı: Devlet ormanlarında toplu yerleşimin bulunduğu yaylak ve otlak olarak

kullanılan alanlar içersindeki yerler ile geleneksel yaylacılık alanlarından, Genel Müdürlük ta-

rafından tespit edilerek uygun görülen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla

ilan edilen alanları,

k) Yayla alanı tespit komisyonu: İlgili orman bölge müdür yardımcısı başkanlığında,

orman bölge müdürlüğünde görevli makine ikmal şube müdürü, kadastro ve mülkiyet şube

müdürü, orman köy ilişkileri şube müdürü, orman koruma veya orman zararlılarıyla mücadele

şube müdürü, ilgili orman işletme müdürü, ilgili orman işletme şefi ve harita mühendisi veya

teknikerinden oluşan sekiz kişilik komisyonu, ayrıca, tespit edilecek yayla alanı 9/8/1983 tarihli

ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamına giren alanlar ile 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı

Kara Avcılığı Kanununa göre ilan edilmiş yaban hayatı geliştirme sahalarında ise Orman ve

Su İşleri Bakanlığının ilgili bölge müdürlüğünde görevli milli parklar şube müdürünün ilave

edilmesiyle oluşan dokuz kişilik komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yayla Alanları Tespiti ve İlanı

Yayla alanı olarak kullanılan alanların tespiti

MADDE 5 – (1) Devlet ormanlarında bulunan toplu yerleşim yerleri ile geleneksel

yaylacılık alanları, Yayla Alanı Tespit Komisyonu tarafından tespit edilir.

(2) Yayla Alanı Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen bu alanların sınırları belirle-

nerek 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalara işlenir veya işlettirilir ve sınır tespitine ilişkin tu-

tanak düzenlenerek bu Komisyon tarafından imzalanır. Tespit edilen bu alanlar hakkında, Genel

Müdürlük tarafından istenilen formata uygun rapor düzenlenir. Düzenlenen rapor, harita, tuta-

nak ve diğer eklerle birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.
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(3) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamına giren alanlar ile 4915 sayılı Kara Av-

cılığı Kanununa göre ilan edilmiş yaban hayatı geliştirme sahalarında tespit edilen yayla alanları

için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınır.

(4) Yayla Alanı Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen ve Genel Müdürlüğe bildi-

rilen bu alanlar incelenip değerlendirilerek yayla alanı olarak ilan edilmesi uygun görülenler

Bakanlığa bildirilir. Bakanlık tarafından bu alanların yayla alanı olarak ilan edilmesi amacıyla

Bakanlar Kurulu kararı alınmak üzere Başbakanlığa teklif edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bina ve Tesislerin Vaziyet Planına İşlenmesi, Sabit

Kıymetlere Alınması ve Kullanıcılarının Tespiti

Bina ve tesislerin vaziyet planına işlenmesi

MADDE 6 – (1) Yayla alanlarında bulunan ve 31/12/2011 tarihinden evvel yapılmış,

hakkında müsadere kararı bulunanlar da dâhil, her türlü bina ve tesisler, mevcut haliyle 1/1000

ölçekli vaziyet planlarına işlenir, gerekli hallerde 1/2000 ve 1/500 ölçekli vaziyet planları da

kullanılabilir. Bu vaziyet planları ilgili orman bölge müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır.

Bina ve tesislerin sabit kıymetlere alınması

MADDE 7 – (1) Vaziyet planına işlenen her türlü bina ve tesisler, ilgili orman bölge

müdürlüğünde oluşturulan Sabit Kıymet Bedel Tespit Komisyonu tarafından bedel tespitleri

yapılarak tespit edilen bedel üzerinden Genel Müdürlük özel bütçe sabit kıymetlerine alınır.

Yayla alanlarındaki bina ve tesislerin kullanıcılarının tespiti

MADDE 8 – (1) Kullanıcı tespitine başlanacak yayla alanları ilgili orman işletme mü-

dürlüğü tarafından en az bir ay önceden orman işletme müdürlüğünde; yayla alanının birden

fazla orman işletme müdürlüğünün yetki sınırları içerisinde kalması halinde ilgili orman bölge

müdürlüğünce bölge müdürlüğünde ve diğer ilgili orman işletme müdürlüklerinde, yayla ala-

nının sınırları içerisinde bulunduğu valiliklerde, kaymakamlıklarda ve muhtarlıklarda ilan olu-

nur ve ayrıca alışılmış vasıtalarla duyurulur.

(2) Yayla alanlarında bulunan her türlü bina ve tesislerin kullanıcıları ilgili kullanıcı

tespit komisyonları tarafından mahallinde tespit edilir. Yayla alanının birden fazla orman işlet-

me müdürlüğünün yetki sınırları içerisinde kalması halinde kullanıcı tespitleri, ilgili orman

bölge müdürlüğünce belirlenecek, yetkili orman işletme müdürlüklerinden oluşacak karma ko-

misyonca; yayla alanının birden fazla orman bölge müdürlüğünün yetki sınırları içerisinde kal-

ması halinde ise kullanıcı tespitleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek yetkili orman bölge mü-

dürlüklerinden oluşacak karma komisyonca yapılır.

(3) Kullanıcıları tespit edilen her türlü bina ve tesislerin kullanıcıları ile kullandıkları

bina ve tesislere ilişkin bilgileri içeren liste, ilan edilmek üzere ilgili kaymakamlık ve muhtar-

lıklara gönderilir ve ilgili orman işletme müdürlüğü, kaymakamlık ve muhtarlıklar tarafından

eş zamanlı olarak bir ay süreyle ilan edilir. Yayla alanının birden fazla orman bölge veya orman

işletme müdürlüğünün yetki sınırları içerisinde kalması halinde ise, ilgili orman bölge müdür-

lükleri tarafından, orman bölge ve işletme müdürlüklerinde aynı süreyle ilan edilir ve ayrıca

ilan edilmek üzere ilgili valilik, kaymakamlık ve muhtarlıklara gönderilir.
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(4) İlan edilen listelere karşı ilan süresi içerisinde ilgililer tarafından ilgili işletme mü-

dürlüğüne yapılan itirazlar, ilgili kullanıcı tespit komisyonu tarafından, Orman İdaresinde mev-

cut bilgi ve belgelere göre; bunun mümkün olmaması hâlinde ise başvuru sahiplerinin elindeki

bilgi ve belgelere göre incelenerek sonucu en geç bir ay içinde itiraz sahiplerine bildirilir. Süresi

içerisinde itiraz edilmeyen, itirazları komisyonca reddedilen veya düzeltilen listeler idari olarak

kesinleşir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bina ve Tesislerin Kira Bedellerinin Tespiti ve Kiraya Verilmesi

Kira bedel tespiti

MADDE 9 – (1) Genel Müdürlükçe sabit kıymetlere alınan ve kullanıcısı tespit edilen

bina ve tesislerin kullanım alanları da dikkate alınarak ilk yıl tahmini kira bedelleri, Kira Bedeli

Tespit Komisyonunca rayiç bedel üzerinden belirlenir. Ancak bu bedel, bina ve tesislerin sabit

kıymet değerinin binde beşinden aşağı olamaz. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya

bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar; belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi ku-

ruluşlardan, bilirkişilerden veya 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa

tabi ekspertiz şirketlerinden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da ek-

lendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde

ilgili orman bölge müdürlüğü tarafından tahkik ettirilir.

(2) Bir yıldan fazla yapılan kira sözleşmelerinde ikinci ve müteakip yıllar kira bedelleri,

Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı

ayına göre yüzde değişim) oranında artırılarak tespit edilir.

Kira başvurusu

MADDE 10 – (1) Kullanıcıları tespit edilen bina ve tesisleri kiralamak isteyen kulla-

nıcılar tarafından; kiralama amacı ve süresi belirtilerek, kiralanmak istenen bina ve tesislerin

bilgilerini içeren dilekçe ile ilgili orman işletme müdürlüğüne müracaat edilir.

Kiralama usulü

MADDE 11 – (1) Kullanıcısı tespit edilen ve kesinleşen bina ve tesisler vaziyet planına

göre, tespit tarihinden itibaren, bir yıl içinde kullanıcısının talebi hâlinde, rayiç bedelden az

olmamak kaydıyla, tespit edilen tahmini kira bedeli üzerinden ilgili orman işletme müdürlüğü

tarafından 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci

fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulüyle kullanıcı ile yapılacak ihale sonucunda kararlaş-

tırılacak bedel karşılığında kiraya verilir.

Geçici teminat

MADDE 12 – (1) Kiralama ihalelerinde, 9 uncu maddeye göre belirlenen kira bedelinin

yüzde onundan az olmamak üzere, ilgili orman işletme müdürlüğünce belirlenecek oranda ge-

çici teminat alınır.

Kiralama süresi

MADDE 13 – (1) Devlet ormanları içinde bulunan, yayla alanındaki bina ve tesislerin

kira süresi on yıldan çok olamaz.
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Kesin teminat

MADDE 14 – (1) Kiracının, ihale dokümanlarında belirtilen hükümlere uygun olarak

taahhüdünü yerine getirmesini sağlamak amacıyla, sözleşme imzalanmadan önce, kullanıcıdan

bir yıllık kira bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınır.

Kiracıların sorumluluğu

MADDE 15 – (1) Kullanıcı, onaylanan ihale kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten

itibaren onbeş gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirmek ve ilgili orman işletme mü-

dürlüğünce düzenlenecek sözleşmeyi imzalamak, ilk yıl kira bedeli ile sözleşmeye ait tahakkuk

edecek vergi, resim ve harçları ve diğer giderleri ödemek, varsa diğer yükümlülükleri yerine

getirmek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm al-

maya gerek kalmaksızın ihale iptal edilir ve geçici teminat irat kaydedilir.

Kira bedelinin tahsili ve gecikme zammı

MADDE 16 – (1) Birinci yıl kira bedelinin tamamı, onaylanan ihale kararının ilgilisine

tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde peşin alınır. İkinci ve müteakip yıllar kira be-

delleri, önceki yıl kira bedelinin, Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayım-

lanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında

artırılması suretiyle hesaplanır ve takip eden ayın son mesai gününe kadar peşin alınır.

(2) Süresinde ödenmeyen kira bedelleri için, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi hükmü tatbik edilir.

Sözleşme devri

MADDE 17 – (1) Sözleşme süresiyle sınırlı olmak kaydıyla kira sözleşmesi, ilgili or-

man işletmesinin izniyle alt ya da üst mirasçılara devredilebilir. Kira sözleşmelerinin devri

için, kiracının yükümlülüklerini yerine getirmiş olması ve devir talebinde bulunduğu tarih iti-

barıyla sözleşmeden doğan herhangi bir borcunun olmaması gerekmektedir. Kira sözleşmesinin

devredilmesi halinde kira işlemi aynı şartlarda devam eder.

Kira sözleşmesinin sona ermesi ve feshi

MADDE 18 – (1) Kira sözleşmesi, sürenin bitimiyle sona erer.

(2) Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, kullanım alanları dahil bina ve tesislerin

sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması veya kiracı tarafından talep edilmesi hâlinde,

sözleşme ilgili orman işletme müdürlüğünce feshedilir. Bu durumda, alınan teminatlar Genel

Müdürlük döner sermayesine gelir kaydedilir ve varsa birikmiş kira borçları gecikme zammıyla

birlikte ayrıca tahsil edilir.

Kiralanmayan bina ve tesisler

MADDE 19 – (1) Yayla alanındaki bina ve tesislerden, kullanıcısı tespit edilemeyenler

ile tespit tarihinden itibaren bir yıl içerisinde kullanıcısı tarafından kiralanmayanlar yıkılır.

(2) Yayla alanlarında bulunan;

a) Kamu hizmetinde kullanılan, bütçelerinden ayrılan ödenek veya yardımlarla yapılan

Hükümet, belediye, karakol, okul binaları, köy odası, hastane veya diğer sağlık tesisleri, kü-

tüphane, kitaplık, namazgah, cami, genel mezarlık, çeşme, kuyular, yunak ile kapanmış olan
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yollar, meydanlar, pazar yerleri, parklar, bahçeler, boşluklar ve benzeri hizmet malları gibi

resmi bina ve tesisler, kuruluş kanunlarıyla yürütmekle görevli oldukları hizmetleri yerine ge-

tirilmesi amacıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine bedelsiz izin verilmek suretiyle

kullandırılır.

b) Yol, meydan, köprü gibi orta malları ve kayalar, tepeler, dağlar, bunlardan çıkan kay-

naklar gibi sahipsiz yerler ile göl, nehir gibi genel sular vaziyet planlarında gösterilmekle ye-

tinilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eksikliklerin giderilmemesi

MADDE 20 – (1) Kiralanan bina ve tesislere ilişkin, ilgili kurumlarca orman idaresine

bildirilen veya orman idaresince tespit edilen, eksikliklerin tamamlanması yönünde kiracıya

tebligat yapılarak en geç bir yıl içinde eksikliğin giderilmesi istenir.

(2) Eksikliklerin giderilmemesi hâlinde yapılan kiralama işlemi iptal edilir. İlgili mev-

zuattan doğacak her türlü zarar ve hukuki sorumluluk kiracıya aittir.

Uygulama planları

MADDE 21 – (1) Devlet ormanları içinde yayla alanı olarak ilan edilen yerlerde, orman

idaresince nüfus yoğunluğu, yöresel ihtiyaç ve sosyal problemler dikkate alınarak gerekli her

tür ve ölçekte planlar Orman İdaresince yapılır veya yaptırılır. Yapılan bu planlar Bakan ona-

yıyla yürürlüğe girer.

Yetki

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmeye

Genel Müdürlük yetkilidir.

Gelirler ve giderler

MADDE 23 – (1) Bina ve tesislerden elde edilecek gelirler ile yapılacak giderler döner

sermaye bütçesinde gösterilir ve Döner Sermaye Muhasebe Sistemi içerisinde açılacak ayrı bir

hesapta takip edilir. Yapılacak giderler yıkım işleri ile tespit, planlama gibi genel çalışmalar

ile ilgili harcamaları kapsar.

Mevcut bina ve tesislerin planlara uygun hale getirilmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yayla alanlarında mevcut bina ve tesislerin kiralayan tara-

fından iki yıl içinde planlara uygun hale getirilmesi istenir. Uyumlu hale getirenlerin kira söz-

leşmeleri yenilenir. Aksi halde kira sözleşmesi iptal edilir.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
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Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ERNST HİRSCH HUKUKUN

TEMELLERİNİ ARAŞTIRMA UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Akdeniz Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Akdeniz Üniversitesi Ernst Hirsch Hukukun Temellerini Araştırma Uygulama ve Araştırma
Merkezinin yönetim ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi Ernst Hirsch Hukukun Temel-

lerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Hukuk Fakültesi: Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini,
c) Merkez (EHAM): Ernst Hirsch Hukukun Temellerini Araştırma Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Tarihi,

Genel Hukuk Teorisi ve hukukun öteki gerçeklik bilimleri alanlarıyla, Anayasa Hukuku, Ulus-
lararası Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku gibi temel hukuk alanlarında disiplinlerarası, görgül,
felsefi araştırmalar yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kolokyum ve benzeri etkinlikleri düzen-

lemek ve bunlara katılmak,
b) Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak, bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,
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c) Konusu ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş-
larla ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

ç) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaların hazırlanması, sunulması ve yürü-
tülmesi için gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak, ulusal ve uluslararası alanda
uzmanlardan yararlanmak ve işbirliği yapmak,

d) Merkez kütüphanesi kurmak,
e) Bu alanda faaliyet gösteren ilgili kuruluş ve kurumların personelinin geliştirilmesi

amacıyla düzenli, bilimsel, mesleki nitelikli uzmanlaşma kursları, seminerleri ve benzerlerini
açmak ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak,

f) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere yönelik olarak, eğitim ve serti-
fika programları, kurslar, seminerler, konferanslar planlamak ve düzenlemek ve ilgili kuruluş-
larca düzenlenmiş olanlara katılmak ve katkı sağlamak suretiyle işbirliği yapmak,

g) Türkiye ve yurt dışındaki üniversite ve kuruluşlar ile Merkezin amaçlarına uygun
işbirliği yapmak,

ğ) Faaliyet alanları ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik ve yayınları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Hukuk Fakültesinde görev yapan ve Merkezin faaliyet konu-

larında Merkezin amacına uygun çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tara-
fından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve ve-
kalet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmala-
rının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, iki yıl süreli olmak üzere, müdür yardımcıları görevlendirebilir. Bu süre ye-
nilenebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi
başında bulunmadığı zaman yardımcılarından veya Yönetim Kurulu üyelerinden unvan sırasına
göre birisini vekil bırakır. Müdür yardımcıları yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek,
d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,
e) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek,
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f) Danışmanlık taleplerini değerlendirerek, Yönetim Kurulunda karara bağlamak,
g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunca onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet

konularında etkin akademisyenler arasından Müdür tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen
beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kuruluna
başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu altı ayda bir olağan ve gerektiği takdirde olağanüstü olmak üzere,
çoğunluğu oluşturan üyelerin katılımıyla toplanır. Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin
çoğunluğunun oyuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,
c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda eğitime destek vermek,
ç) Merkez faaliyetlerini ve hizmetlerini geliştirmek amacıyla platformlar hazırlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına katkı sağlayacak kişilerden

ve istekleri halinde görevlendirilecek kuruluş temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri,
Yönetim Kurulu kararıyla Müdür tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdür tarafından toplantıya çağırılır. Danışma Kurulu üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun
oyuyla alınır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,
c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında öneri-

lerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun

13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün talebi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek perso-
nel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesi Uluslararası Sivil Top-

lum Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, teşkilatına, yönetim organlarına

ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak ku-

rulan Anadolu Üniversitesi Uluslararası Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezinin teş-

kilatına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (USTAM): Anadolu Üniversitesi Uluslararası Sivil Toplum Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sivil toplum, kâr amacı gütmeyen sektör, hükümet dışı kuruluşlar ve üçüncü sektör

olarak adlandırılan alanlarda bilimsel araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak,

b) Türkiye’de ve dünyada sivil toplum bilincinin gelişmesine yönelik kamusal tartış-

malarda görüş bildirmek,

c) Sivil toplum örgütlerinin siyasal, kültürel, ekonomik ve toplumsal alanlarda oynadığı

rolleri değerlendirmek ve bunlara ilişkin öngörülerde bulunmak,
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ç) Türkiye’deki ve başka ülkelerdeki sivil toplum araştırma ve uygulama merkezleriyle
işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek,

d) Sivil toplum kuruluşlarının daha etkin, verimli ve sürdürülebilir hizmet üretmelerine
yönelik çalışmalarda bulunmak veya katkı sağlamak,

e) Sivil toplum konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, dü-
zenlenen toplantılara katılmak ve bunları desteklemek,

f) Sivil toplumun değişik boyutlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında projeler ge-
liştirmek ve uygulamak,

g) Sivil toplum konusunda eğitim seminerleri düzenlemek, sertifika programları açmak,
çalıştaylar yapmak, danışmanlık hizmetleri sunmak ve bu tür etkinlikleri desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma

Kurulundan oluşur.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Mer-
kezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim üyeleri ara-
sından bir kişi Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Görev süresi biten müdür yardımcısı, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir
veya değiştirilebilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet
eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev sü-
resinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcısının
da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak,
c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalış-

malarda bulunan öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ile üç yıllık süre için Rektör tara-
fından görevlendirilen dört üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.
Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görev-
lendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez olmak üzere Müdürün daveti üzerine salt ço-

ğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı

oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin plan ve programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

c) Merkezin çalışma alanıyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin

usul ve esaslarını belirlemek,

ç) Merkezin eğitim, araştırma, uygulama, danışmanlık ve yayın konularındaki istekle-

rini değerlendirip karara bağlamak,

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,

e) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek

ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda uzmanlık

ve deneyim sahibi olan Üniversitenin öğretim üyeleri ile yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum

ve kuruluşlarda görev yapan uzmanlar arasından, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile be-

lirlenen üyelerden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğinin süresi üç yıldır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna öneri-

lerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak, istişare nitelikli görüşler

sunmak ve öneriler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Celal Bayar Üniversitesinden:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/7/2011 tarihli ve 27995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Ba-

yar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin

beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) İlk %10’a giren öğrenciler her yarıyıl sonunda ilgili yarıyıla ait yarıyıl sonu not

ortalaması (YANO) dikkate alınarak belirlenir. İlgili yarıyıl sonu itibari ile alttan dersi kalan

öğrenciler, ilgili yarıyıl derslerinin herhangi birini almayan ya da alıp başarısız olan öğrenciler,

yarıyıl sonu itibari ile GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler ilk %10 hesaplamasına dahil

edilmezler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Her öğrenci, her yarıyıl belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek ve

kaydını yenilemek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler

ile dikey geçiş ile yerleşen öğrenciler, daha önceki yüksek öğretim kurumlarında almış ve ba-

şarmış olduğu dersler için muaf olma isteğiyle, kayıttan sonraki ilk hafta içinde başvurur. Baş-

vurular iki hafta içerisinde ilgili birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Verilen ka-

rarlara itirazlar kararın ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili birime yapılmak zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri, ilgili yönetim kurulu

tarafından her yarıyılın ilk ayı içinde belirlenir ve ilan edilir. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar,

projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin

sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Final veya
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bütünleme sınavlarının başarı notuna katkısı en az %40 en fazla %60 olacak şekilde belirlenir.

Uzaktan eğitim programlarında final veya bütünleme sınavının başarı notuna katkısı en fazla

%80 olacak şekilde belirlenir.”

“(11) Öğrenciler, alıp koşullu başarılı ya da başarılı oldukları dersleri istedikleri takdirde

tekrar alabilirler. Bu ders ilgili dönemde alacakları ders saatinden sayılır ve aldıkları son not

öğrencinin başarı notu olarak değerlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) (G) notu, ortalamaya katılmayan derslerden başarılı olan veya staj çalışmasını başarı

ile tamamlayan öğrencilere verilir.

e) (M) notu, üniversite dışından gelen öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği

bölüm intibak komisyonunun önerisi üzerine ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen

dersler ile muafiyet sınavı yapılan derslerde başarılı olan öğrenciler için verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) İlan edilen sınav notları ile ilgili itirazlar, sınav sonucunun ilanını

izleyen beş iş günü içinde öğrencinin veya öğretim elemanının yazılı başvurusu üzerine, ilgili

birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bir öğrenci; herhangi bir yarıyıl sonunda mezun olabilmek için devamını sağlayıp

başarısız olduğu en fazla üç dersi kalması durumunda bu öğrenciye bu dersler için ek sınav

hakkı verilir. Ek sınavlardan aldıkları notlar o ders için başarı notu yerine geçer. Ek sınavlarda

öğretim elemanı harf notunu kendisi verir.”

“(4) Öğrenci ek sınav haklarından her güz ve bahar yarıyılları sonunda yararlanır. Ek

sınavlardan başarısız olduğu dersleri tekrar alabilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

15/7/2011 27995

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 11/9/2012 28408

2- 19/10/2012 28446
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Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DUDAK DAMAK YARIKLARI VE

KRANİYOMAKSİLLOFASİYAL ŞEKİL BOZUKLUĞU
TEDAVİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi Dudak Damak Yarıkları ve Kraniyomaksillofasiyal Şekil
Bozukluğu Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Dudak Damak Yarıkları ve

Kraniyomaksillofasiyal Şekil Bozukluğu Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçla-
rına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şek-
line ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Dudak Damak Yarıkları ve Kraniyomaksillofasiyal

Şekil Bozukluğu Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Hacettepe Üniversitesinin ilgili bölüm, anabilim dal-

ları ve ilgili diğer kuruluşların işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında dudak damak yarıkları ve
kraniyomaksillofasiyal şekil bozukluğu tedavisi ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uy-
gulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, projeler gerçekleştirmek ve danışmanlık
hizmetleri yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Dudak-damak yarıkları ve kraniyofasiyal anomalilerin gelişim süreci ve epidemiyo-

lojisi ile ilgili araştırmalar yapmak,
b) Dudak-damak yarıkları ve kraniyofasiyal deformitelerin tedavi yöntemlerinin geliş-

tirilebilmesi amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak,
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c) Dudak-damak yarıkları ve kraniyofasiyal anomali ve deformiteler ve bu hastalıklara
eşlik eden deformitelerin tedavisi ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla pediatri, ge-
netik, KBB, odyoloji ve konuşma bozuklukları, pediatrik nöroloji, pediatrik kardiyoloji, dil ve
konuşma gelişimi, beslenme, çocuk ruh sağlığı, ortodonti gibi birimlerle multidisipliner işbir-
liğinde bulunmak,

ç) Dudak-damak yarıkları ve kraniyofasiyal anomaliler ve bu hastalıklara eşlik eden
deformitelerin spektrumu ile ilgili tanı tedavi yöntemlerini geliştirmek, güncel takip ve tedavi
planlarını dinamik bir şekilde kurgulayıp uygulamak,

d) Ülkemizde kraniyofasiyal anomaliler ve eşlik eden sorunların tedavi ve takip şemaları
ile ilgili öncü girişimlerde bulunmak ve diğer üniversite ve eğitim kurumlarına eğitim vermek,

e) Bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ulusal ve uluslararası bilimsel araştır-
ma, inceleme ve tedavi kurumları ile özel ve resmi kuruluşlarla ve ilgili derneklerle iş birliği
yapmak ve bunlarla bilimsel, teknik bilgi ve hizmet paylaşımını sağlamak,

f) İleri düzeyde uzmanlık kursları, çalıştaylar, kongre, konferans, sempozyum, semi-
nerler düzenlemek, bilimsel yayınları desteklemek,

g) Kraniyofasiyal anomalilerin toplumdaki algı hatalarının düzeltilmesi, bu hastalar ile
ilgili farkındalığın üst düzeylere çıkarılabilmesi için kurumsal ve kitlesel düzeyde danışmanlık
ve bilgilendirme hizmetleri vermek, bu doğrultuda medya ve basın yayın kuruluşlarında giri-
şimlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör ta-
rafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki Müdür yardımcısı ile

Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın
faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az bir kez
olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak,
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
e) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuru-
luşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç
yıllığına seçilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için
aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Üstün Yetenekli Çocuklar Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yö-
netim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, ülkemizdeki üstün yetenekli çocukların değerlendi-

rilmesine ve bu çocukların topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunacak di-
siplinler arası araştırmalara ve etkinliklere ortam sağlayarak hem yapılan araştırmalar ve ça-
lışmaların zenginleştirilmesi, hem de elde edilen çıktıların toplumumuza yararlı bir biçime ge-
tirilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:
a) Ülkemizdeki üstün yetenekli çocukların eğitimleri ile ilgili uygulama ve araştırma

projeleri hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak veya desteklemek,
b) Ülkemizdeki üstün yetenekli çocukların erken yaşlarda keşfedilmeleri için ilgili ke-

simlere yönelik bilinçlendirici eğitim programları, anket ve kurslar düzenlemek,
c) Üstün yetenekli çocuklara verilen eğitimi ülke geneline yaymak,
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ç) Üniversitemiz bünyesinde bulunan ilgili birimlerle işbirliği yapılarak, üstün yetenekli
çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimini destekleyen eğitim programları hazırlamak,

d) Yurt içinde ve yurt dışında eğitici ve tanıtıcı seminer, çalıştay, konferans ve sempoz-
yum gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak,

e) Üstün yetenekli çocuklarla ilgili eğitim, araştırma ve uygulama laboratuvarları ile
atölyeleri kurmak, benzer amaçla kurulan resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içe-
risinde bulunmak,

f) Üstün yetenekli çocukların eğitimleri ile ilgili elde edilen bilgilerin elektronik arşiv
sistemini oluşturmak, bu bilgilerin kamuoyu ile paylaşımına yönelik süreli/süresiz basılı ya da
görsel yayınlar hazırlamak, konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla bilgi paylaşımına
yönelik elektronik iletişim ağı kurmak,

g) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dı-
şındaki kamu veya özel kurum, kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araş-
tırma projeleri hazırlamak, yürütülmekte olan çalışmalara katılmak, geliştirilen bu projeleri
uygulamak ve/veya bu uygulamaların takibini yapmak,

ğ) Üstün yetenekli çocukların eğitimi ve gelişimi ile görevli meslek mensuplarına, ulu-
sal ve uluslararası düzeyde sertifikalı bilimsel meslek içi eğitim programları ve kurslar düzen-
lemek,

h) Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde üstün yetenekli çocuklar ile ilgili
ders ve seminerler verilerek akademisyenlerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel ça-
lışmalarda bulunmak; bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör ta-
rafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen 4 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite
dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye
görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın
faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez
olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuru-
luşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç
yıllığına seçilen 10 üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için
aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla olağan
olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da top-
lantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden:
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nuh Naci Yazgan Üniversitesine bağlı ens-

titülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Nuh Naci Yazgan Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, dok-
tora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavını,
b) Ana bilim/ana sanat kurulu: Ana bilim veya ana sanat dalının bilim veya sanat dalı

başkanlarından oluşan kurulu; ana bilim veya ana sanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat da-
lını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlile-
rinden oluşan kurulu,

c) Avrupa kredi transfer sistemi (AKTS): Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde ye-
dinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkin-
liklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere
EYK tarafından atanan öğretim elemanını,

d) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje ça-
lışmasını,

e) EABD/EASD: Enstitü ana bilim dalını/enstitü ana sanat dalını,
f) Enstitü: Nuh Naci Yazgan Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan

enstitüleri,
g) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve enstitüde öğretim programları bulunan ana bilim/ana sanat dalı başkanlarından oluşan ku-
rulu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür
yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından EK tarafından seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

h) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
ı) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim progra-

mını,
i) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı

ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,
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j) Mütevelli Heyeti: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
k) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda

ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,
l) Rektörlük: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) Senato: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez: En az 24 AKTS kredi karşılığı olan, tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması

ile sanatta yeterlik eserini,
o) Tez çalışması, uzmanlık alan dersi ve seminer dersi: Her öğretim üyesinin, danış-

manlık yapmakta olduğu lisansüstü öğrencisine verdiği dersleri,
ö) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
p) Üniversite: Nuh Naci Yazgan Üniversitesini,
r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, 4/12/2008 tarihli ve 27074

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde be-
lirtilen şartlara uygun olarak derslerin tamamı veya bir kısmı yabancı dilde verilebilir.

Lisansüstü programlar için dil hazırlığı
MADDE 6 – (1) Enstitüler; EK’nın teklifi, Senatonun kararı, Rektörün önerisi ve Yük-

seköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açabilir.
(2) Hazırlık sınıfındaki eğitim ve öğretimde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Program ve yeni ders açılması, ders görevlendirmeleri
MADDE 7 – (1) Enstitü ve bir EABD/EASD bünyesinde lisansüstü programı YÖK’ün

belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, 3/3/1983 tarihli
ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat
ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi, ana
bilim/ana sanat dalı kurulu kararı, EYK’nin uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı
ile açılır.

(2) Lisansüstü dersler; ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi, EK’nın kararı ve Se-
natonun onayıyla belirlenir. Açılması onaylanan derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından ve-
rileceği ilgili ana bilim/ana sanat kurulunun görüşü alınarak, EABD/EASD başkanlığınca teklif
edilir ve EYK tarafından karara bağlanır.

(3) Dersler, öncelikle ilgili ana bilim/ana sanat dalındaki profesör, doçent, yardımcı do-
çent veya doktoralı/sanatta yeterlikli öğretim görevlileri tarafından verilir. Gerekli olduğu tak-
dirde EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK’nın kararı ile diğer ana bilim/ana sanat dal-
larındaki veya başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyelerine de ders verdirilebilir.

(4) EABD/EASD’de ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirme değişiklikleri; ilgili
ana bilim/ana sanat kurulunun görüşü alınarak, EABD/EASD başkanlığınca teklif edilir ve
EYK tarafından karara bağlanır.

(5) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya
hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir.

(6) Enstitülerde, lisans programlarında yer alan derslerle aynı isim veya içerikte ders
açılamaz.
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Ana bilim/ana sanat dalı başkanının görevleri
MADDE 8 – (1) EABD/EASD başkanı; lisansüstü program kontenjanlarını, lisansüstü

giriş ve tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı jürilerini, doktora/sanatta yeterlik ve tez
izleme komitelerini, her yarıyılda açılacak lisansüstü dersleri, bu dersleri okutacak öğretim ele-
manlarının ve danışmanlarının listesini ana bilim/ana sanat kurulunun görüşlerini de alarak
enstitü müdürlüğüne teklif eder. EABD/EASD başkanı, lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretim
ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli şekilde yürütül-
mesinden enstitü müdürüne karşı sorumludur.

Lisansüstü programların kontenjanı, başvuru ilanı ve öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Her program için kontenjan ve başvuru koşulları, ilgili ana bilim/ana

sanat kurulunun teklifi, EYK kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Her dönem için yeni öğrenci
kontenjanları, ilgili EABD/EASD’deki öğretim üyelerinin danışmanlık ve ders yükleri dikkate
alınarak tespit edilir.

(2) Öğrenci kabulüne ilişkin şartlar Rektörlük tarafından duyurulur. Ayrıca; öğrenci ka-
bul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler ile başvuru, kabul,
sınav, mülakat ve kayıt tarihleri enstitü müdürlüğü tarafından enstitünün internet sayfasında
ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için gerekli şartlar ve başarı değerlendirme-
lerinde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

(4) Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler
tekrar istenmez. Yanlış beyanda bulunanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılır.

Bilim/sanat sınavı jürilerinin belirlenmesi
MADDE 10 – (1) Sınav jürileri, ilan edilen her program için ilgili EABD/EASD baş-

kanlığının teklifi ve EYK onayı ile belirlenen en az üç asil, iki yedek üyeden oluşur.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Buna göre;
1) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programlarından farklı

alanlarda almış olan adaylar,
2) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yük-

sek lisans programı adayları,
3) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurum-

larından almış olan doktora/sanatta yeterlik adayları,
4) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik progra-

mından farklı alanda almış olan adaylar,
bilimsel hazırlık programına, Enstitüdeki lisansüstü programlarına başvuru şartlarına

göre öğrenci olarak kabul edilir.
b) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı

için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğ-
renci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve
EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda en fazla iki ders alabilir.
Bilimsel hazırlık programında, lisans programlarından da ders alabilir.
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c) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sayıl-
ma şartları, kayıt silme ve diğer esaslar, enstitü lisansüstü programlarındaki esaslara uygun
olarak yürütülür.

ç) Hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği, bilimsel hazırlık progra-
mına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları, iki yarıyılı geçmemek üzere
bu programda geçirilecek süre; ana bilim/ana sanat dalı kurulunun görüşü alınarak,
EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK’nın kararıyla belirlenir.

d) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans
veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgi ve görgüsünü artırmak ve gelişmeleri takip etmek isteyenler, ilgili EABD/EASD
başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenciler aldıkları derslere devam etmek ve bu derslerin gereğini yerine ge-
tirmek zorundadır.

(3) Özel öğrencilerden, Mütevelli Heyetinin belirleyeceği miktarda öğrenim ücreti alı-
nır. Ancak özel öğrenciler öğrencilik hak ve muafiyetlerinden yararlanamaz.

(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrenci olduklarını be-
lirten, takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda li-

sansüstü programlarda kayıtlı Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş
ile kabulüne ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar uy-
gulanır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat

hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.
Öğrenim ücreti ve burslar
MADDE 15 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Öğrenim ücreti ile öğrencilere

verilecek burslar ve bunlara ilişkin esaslar, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve
eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

(2) Öğrencilerin her eğitim-öğretim yılında, belirlenen miktarda ve zamanda öğrenim
ücretini ödemeleri gerekir. Öğrenim ücretini, belirlenen taksitler ve süreler içerisinde ödemeyen
öğrencinin kaydı yenilenmez. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin, süresi içerisinde ödeme-
dikleri öğrenim ücretini, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen gecikme faizi ile birlikte
ödemeleri gerekir.

Tez/proje çalışması yazım dili
MADDE 16 – (1) Tez/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar, enstitülerce ha-

zırlanıp Senato tarafından onaylanan tez ve proje yazım kılavuzunda belirtilir. Gerekli görülen
hallerde ilgili ana bilim/ana sanat kurulunun önerisi, EYK kararı ile tez bir başka dilde de ya-
zılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışman Atanması, Ders Kayıtları, Sınavlar ve Değerlendirme

Danışman atanması
MADDE 17 – (1) Enstitüde kayıtlı her öğrenciye en geç birinci yarıyılı sonuna kadar,

EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK’nın onayıyla danışman atanmak zorundadır. Aksi
halde bu öğrencilere danışman atanıncaya kadar EABD/EASD başkanları geçici danışman ola-
rak atanır.
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(2) Yüksek lisans öğrencileri için danışman, EABD/EASD başkanlığının teklifi ve
EYK’nın onayıyla Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri veya doktora/sanatta yeterlik un-
vanına sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Doktora öğrencileri için danışman, EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK’nın
onayıyla Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir.

(4) Danışmanın önerisi, EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK onayı ile doktora
ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim elemanları veya yükseköğretim kurumları dışındaki
kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlar da ortak
danışman olarak atanabilir.

(5) Danışman değişikliği, öğrencinin ve danışmanın önerisi, EABD/EASD başkanlığı-
nın görüşü ve EYK onayı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da
aranır.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışman atanıncaya
kadar EABD/EASD başkanı tarafından yürütülür.

Ders kayıtları
MADDE 18 – (1) Öğrenciler, her yarıyılda Senato tarafından belirlenen süreler içinde,

EK kararı ve Senatonun onayıyla belirlenmiş dersler arasından o yarıyılda açılan ve danışman-
larınca/tez danışmanlarınca uygun görülen dersler için EYK tarafından belirlenen usullere göre
kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenciler, danışman ve EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK’nın onayı ile
aynı enstitünün farklı ana bilim/ana sanat dallarından ders alabilir.

(3) Öğrenciler, danışman ve EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK’nın kararı ile
diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlardan da ders
alabilir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralara göre alınabilecek ders sayısı en fazla üçtür.
(5) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli

ek başarı koşulları EK tarafından belirlenebilir.
Ders ekleme, bırakma ve değiştirme
MADDE 19 – (1) Öğrenciler, ders seçme formuna yazarak seçtiği dersleri; danışmanı-

nın onayıyla ve kayıtlı oldukları programın kredi sınırlarını dikkate alarak, Senato tarafından
belirlenen mazeretli kayıt yenileme süresi içinde bırakabilir veya değiştirebilir. Bu süreden
sonra ders değişikliği yapılmaz.

Bir alt programdan ders alma
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans öğrencileri alacakları en çok iki dersi, tezsiz yük-

sek lisans öğrencileri ise alacakları en çok üç dersi lisans öğrenimi sırasında almamış olmak
koşuluyla ve danışmanlarının onayıyla lisans programlarındaki derslerden seçebilir. Doktora
ve sanatta yeterlik programı öğrencilerinin yüksek lisans programlarından ders alma esasları
EYK tarafından belirlenir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarında lisans veya bilimsel ha-
zırlık programlarından alınan dersler kredi hesabında dikkate alınmaz.

Ders muafiyeti ve kredi aktarımı
MADDE 21 – (1) Bir diploma için kullanılmamış olmak koşuluyla bir öğrencinin; ens-

titüye öğrenci olarak kaydolmadan önceki herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü
programlarından öğrenci olarak alıp başardığı dersler veya lisans öğrencisi iken lisansüstü
programlardan alıp başardığı dersler, danışmanı ve EABD/EASD başkanlığının teklifi ve
EYK’nın kararı ile kayıtlı olduğu programa kredi ve başarı notu ile birlikte aktarılabilir veya
muaf tutulabilir.
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(2) İkili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki ilkeler dâhilinde, belli bir süre
için yurt dışındaki üniversitelerde eğitime giden lisansüstü program öğrencilerinin, başarılı ol-
dukları derslerden ve uygulamalardan aldıkları notların öğrencilerin öğrenim kredisinden sa-
yılması; bu ülkeler ile yapılan anlaşmalar ve ilkeler kapsamında ilgili EABD/EASD başkanlı-
ğının ve EYK kararları ile değerlendirilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 22 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları teorik ders, dönem projesi ve semi-

nerlerin en az % 70’ine, uygulamalı ders ve uygulamaların ise % 80’ine devam etmek zorun-
dadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci sınavlara alınmaz. Devamsızlık sebebiyle tekrar
alınan dersler için devam şartı aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam
şartı aranmaz.

Sınav türleri
MADDE 23 – (1) Sınavlar ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı ve bütünleme

sınavıdır. Öğrenciler sınavlara belirlenen gün ve saatlerde girmek zorundadır. Sınavlarla ilgili
esaslar şunlardır:

a) Ara sınavı: Programda yer alan dersler için her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır.
Öğretim elemanının isteği, ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK’nın onayıyla, öğ-
rencilere yarıyıl boyunca yaptırılacak ödev, seminer ve uygulamaların ara sınavlara katkı oran-
ları belirlenir veya bu çalışmalar ikinci bir ara sınav olarak değerlendirilir. Bu başvuruların her
yarıyılın en geç ikinci haftasında enstitüye ulaşmış olması gerekir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Programda yer alan dersler için her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu
sınavı yapılır. Öğretim elemanının isteği, ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK’nın
onayıyla, öğrencilere yarıyıl boyunca yaptırılacak ödev, seminer ve uygulamaların yarıyıl sonu
sınavına katkısı belirlenebilir. Bu başvuruların her yarıyılın en geç ikinci haftasında enstitüye
ulaşmış olması gerekir.

c) Mazeret sınavı: EYK tarafından kabul edilen bir mazereti sebebiyle sınavlara gire-
meyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavları için yapılacak başvuruların
mazeretin bitiminden itibaren bir hafta içinde yapılması gerekir.

ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrencilere bütünleme sınav
hakkı verilir.

Değerlendirme
MADDE 24 – (1) Notlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Başarı notları; ham başarı puanları kullanılarak esasları Senato tarafından belirlenen

değerlendirme yöntemiyle ve aşağıdaki şekilde tespit edilir:
Başarı Notu 100 üzerinden eşdeğer puan

A 90 - 100
B 80 - 89
C 70 - 79
D 60 - 69
E 55 - 59

FX 40 - 54
F 0 – 39

b) Öğrenci, yüksek lisans yapıyor ise (A), (B) ve (C); doktora veya sanatta yeterlilik
yapıyor ise (A) ve (B) notlarından birini almış ise o dersi başarmış sayılır.

c) Öğrenci, yüksek lisans yapıyor ise (D), (E), (FX) ve (F); doktora veya sanatta yeter-
lilik yapıyor ise (C), (D), (E), (FX) ve (F) notlarından birini almış ise o dersten başarısız sayılır.

ç) Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not iptal edilir.
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d) Öğrencinin diploma notunun 4’lük sisteme dönüştürülmesinde Yüksek Öğretim Ku-
rulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu kullanılır.

e) Derse devam şartını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere devamsızlıktan
başarısız (DZ) notu verilir.

f) Tezi hakkında tez jürisi tarafından düzeltme kararı verilen öğrencinin tez çalışmasına,
tez danışmanı tarafından eksik (EK) notu verilir.

g) Öğrencinin, Üniversitede izlediği lisansüstü programa kabul edilmeden önce her-
hangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başarılı olduğu, mezuniyet için gerekli kredi ve GA-
NO hesabında dikkate alınmayan ve muafiyet verilen dersleri için (M) notu verilir.

ğ) Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ve programa nakil kredisi
olarak kabul edilen derslerin kredisi ve notu, (a) bendinde belirtilen tabloya uyumlu olacak şe-
kilde aynen aktarılır.

Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi
MADDE 25 – (1) GANO, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin

AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle bulunan genel ağırlıklı not ortalamasıdır.
(2) GANO’nun yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir.
(3) Uzmanlık alan dersi/dönem projesi ve tez çalışması başarı notu ile değerlendirilir

ve not ortalamasına katılır. Uzmanlık alan dersinin başarı değerlendirmesi ve uygulaması, Se-
nato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Başarı notunun belirlenmesi, genel ağırlıklı not ortalaması ve ek koşullar
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda

enstitüler tarafından hesaplanarak belirlenir. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları
sayısal puan ile gösterilir. Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Öğrencinin girmediği sınavların
puanı sıfırdır. Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların top-
lamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu
sayı tam sayıya yükseltilir. Ham başarı puanı, yarıyıl sonu sınav puanının % 60’ına, ara sınavlar
puan ortalamasının % 40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen
korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır. Proje,
ödev ve uygulamaların yaptırılması halinde, bunların sınavlardaki ağırlıkları ilgili öğretim ele-
manı tarafından tespit edilir ve EYK’nın kararı ile yarıyılın ilk üç haftası içinde öğrencilere
duyurulur.

(2) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında
ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli
biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya
elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması ile ilgili işlemler Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütülür.

(3) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin AKTS kredisi ile o dersin
başarı notu eşdeğer puanının çarpımıdır. GANO, alınan derslerin ağırlıklı puan toplamının,
derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama virgülden sonra
iki haneli olarak gösterilir.

(4) Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden alınan en son not GANO
ya dâhil edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 27 – (1) Sınav notları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde

enstitüye teslim edilir ve enstitüde ilan edilir. Öğrenci sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir
hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı şekilde başvurarak sınav sonucuna itiraz edebilir. Bu
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itiraz, sınav kâğıdının fotokopisi ile birlikte yeniden değerlendirme yapılmak üzere ilgili
EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede hata görülürse,
gerekçeli olarak not düzeltmesi yapılarak enstitü müdürlüğüne bildirilir. İtiraz sonucu, EYK
kararı ile kesinleşir. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en
geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

(2) Ders sorumluları sınav sonuçlarıyla birlikte sınav evrakını da enstitüye teslim eder.
Sınav notuna etkili olan çalışmaların ve tutanakların birer sureti de bu süre içinde enstitüye
teslim edilir. Sınav evrakı öğrencinin mezuniyetine kadar saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi
getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

Kapsam
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans, en az yedi adet ders ile seminer dersi ve tez ça-

lışmasından oluşan, 120 AKTS kredilik bir programdır.
(2) Bir yarıyıl 30 AKTS krediden oluşur.
(3) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans eğitiminde ders

yüküne ve kredisine sayılmaz.
Başarı değerlendirmesi
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin, tez aşamasına geçebilmesi için

GANO’su 70’den az olamaz. Öğrenci ortalama şartını sağlayıncaya kadar ders almakla yü-
kümlüdür. Mezuniyet için GANO 70’den az olamaz. Tez savunma sınavında notu 70’in altında
olan öğrenci düzeltme alır veya başarısız sayılır.

Süre
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi ilk iki yarıyıldaki

ders dönemine ait AKTS kredi yükünü tamamlamak ve en az iki yarıyılını tez çalışmasında
geçirmek kaydıyla dört yarıyıldır.

(2) Azami süre üç yıldır. Bu süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan, uz-
manlık alan dersi ve tez savunma sınavında başarılı olamayan öğrencinin, ilgili döneme ait öğ-
renim ücretini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlanmaksızın, ders alma veya tez
hazırlama hakkı saklı kalarak öğrencilik statüsü devam eder.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi/değiştirilmesi
MADDE 32 – (1) Tez konusu belirlenmesinde zorunlu ders yükünü tamamlayan öğ-

rencinin tez önerisi, danışmanın onayını taşıyan tez öneri formuyla birlikte EABD/EASD baş-
kanlığına teslim edilir. Ana bilim/ana sanat kurulu teklifi ile izleyen yarıyılın ilk haftası içinde
enstitüye iletilen tez önerisi, EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği, danışmanın onayını taşıyan tez öneri formu EABD/EASD
başkanlığına teslim edilir. Ana bilim/ana sanat kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez ko-
nusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar
tarihi itibarıyla altı ay geçmeden tezini teslim edemez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zo-
rundadır.
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Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı
MADDE 34 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Önerilen jüri

üyelerinin çalışma alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir. Jüri, biri öğ-
rencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içinden başka bir ana bilim dalından veya başka
bir üniversiteden olmak üzere en az doktora unvanlı üç veya beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur.
Beş kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride yer alabilir.

b) EYK, gerekli görmesi durumunda önerilen isimlerden birinin yerine Üniversite için-
den veya dışından bir öğretim üyesinin jüride yer almasına karar verebilir.

c) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tez için savunma jürisi oluşturul-
maz.

(2) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:
a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.
c) Tez savunma sınavının sadece sunum kısmı dinleyiciye açık olarak yapılır.
ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-

lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye sadece jüri üyeleri soru sorabilir.
d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasının başarı

durumunu değerlendirerek salt çoğunlukla kabul/red veya düzeltme kararı verir. Bu karar ana
bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla enstitüye bildirilir. Tezin
başarılı olması durumunda başarı notu tutanakta belirtilir.

e) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunup mezuniyet not ortalaması şartını sağ-
layan öğrenci, tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, şekil şartları yerine ge-
tirilmiş en az üç adet ciltlenmiş tezi ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet tez CD’si ve
YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder.

f) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye üç ay süre
tanınır. Öğrenci bu süre içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini enstitüye teslim eder.
Düzeltilmiş tez enstitü tarafından aynı jüri üyelerine gönderilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin
kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi yeniden
tez savunma sınavına alır.

g) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan
ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci yeni bir tez konusu ile öğrenimine de-
vam eder. Bu durumdaki öğrenci için ana bilim/ana sanat kurulu önerisi ve EYK kararı ile yeni
bir danışman atanabilir.

ğ) Tez savunma sınavı sonunda başarısız sayılan veya sınava katılmayan öğrenci yeni
bir tez konusu ile öğrenimine devam eder. Bu durumdaki öğrenci için ana bilim/ana sanat ku-
rulu önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman atanabilir. Tezi reddedilen veya düzeltme son-
rası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bu-
lunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri ge-
reklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek
programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme
ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere ta-
nınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

h) Azami süreyi dolduran öğrenci, ilgili döneme ait öğrenim ücretini ödemek koşuluyla
öğrencilik haklarından yararlanmaksızın, tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü de-
vam eder.
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Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 35 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; YÖK tarafından istenen belge ve dokü-

manları tamamlayarak enstitüye teslim eder ve EK kararı ile yüksek lisans diploması almaya
hak kazanır.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’daki
programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası, öğrencinin adı ve soyadı ile T.C.
kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not
dökümü ve diploma eki verilir.

(4) Diplomanın kaybı halinde, ilgililere diplomaları ikinci nüsha olarak düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programları ikinci öğretim ve/veya uzaktan eğitim olarak da yürütülebilir. İkinci
lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu prog-
ramlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz. Uzaktan eğitim lisansüstü program-
ları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Kapsam
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans, en az on adet ders ile dönem projesi dersinden

oluşan, 120 AKTS kredilik bir programdır.
(2) Bir yarıyıl 30 AKTS krediden oluşur.
(3) Öğrencinin lisans öğreniminde başarılı olduğu dersler ders yüküne ve kredisine sa-

yılmaz.
Başarı değerlendirmesi
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için GA-

NO’sunun en az 70 olması ve yeterlik sınavında başarılı olması gerekir. GANO’su 70’den az
olan öğrenciler ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

(2) Yeterlik sınavı ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.
Süre
MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının azami süresi altı yarıyıldır.
(2) Azami süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan, dönem projesinden ve

yeterlik sınavından başarılı olamayan bir öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenim ücretini ödemek
koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders alma veya proje hazırlama hakkı
verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Dönem projesi konusunun belirlenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 40 – (1) Dönem projesi konusu, 90 AKTS ders kredisi tamamlandıktan sonra,

danışmanın onayı ile EABD/EASD başkanlığına teslim edilerek dönem projesine kaydolunan
yarıyılın başladığı tarihten itibaren onbeş gün içinde enstitüye bildirilir.

(2) Dönem projesi tez/proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazılır ve danışmana teslim
edilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl
sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(3) Dönem projesi akademik takvimde belirlenen yarıyıl sonu sınav döneminde danış-
man tarafından not ile değerlendirilir. Başarılı bulunan dönem projesi basılı ve elektronik or-
tamda kaydedilmiş olarak enstitüye teslim edilir.
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(4) Öğrenci, dönem projesinden başarısız olması durumunda, izleyen yarıyıl başında
dönem projesine kaydolmak şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

(5) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) Öğrencinin, dönem projesi dersi dâhil aldığı bütün dersleri başarı ile tamamladıktan

ve mezuniyet not ortalaması şartını sağladıktan sonra, danışmanın teklifi, EABD/EASD baş-
kanlığının önerisi ve EYK kararı ile oluşturulan, biri öğrencinin danışmanı olmak üzere üç ki-
şilik jüri tarafından sözlü olarak yapılır.

b) Sonuç, EABD/EASD başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili ensti-
tüye tutanakla bildirilir.

c) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyılda öğrenim ücreti ödemek
koşulu ile akademik takvimde belirtilen yarıyılsonu sınav tarihlerinde tekrar yeterlik sınavına
girer.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulanan öğrenci, tezsiz yüksek lisans dip-

loması almaya hak kazanır.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’daki

programın onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(4) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası, öğrencinin adı ve soyadı ile T.C.
kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not
dökümü ve diploma eki verilir.

(5) Diplomanın kaybı halinde, ilgililere diplomaları ikinci nüsha olarak düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 43 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-
temi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Kapsam
MADDE 44 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için

en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşan 240 AKTS kredilik
bir programdır. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az ondört adet ders, ye-
terlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşan 300 AKTS kredilik bir programdır.

(2) Bir yarıyıl 30 AKTS krediden oluşur.
(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler doktora prog-

ramında ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
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Başarı değerlendirmesi
MADDE 45 – (1) Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için GANO’sunun

en az 80 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, tek-
rar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için GANO 80’den az olamaz. Tez savunma
sınavında notu 80’in altında olan öğrenci düzeltme alır veya başarısız sayılır.

Süre
MADDE 46 – (1) Doktora programını tamamlamak için azami süre yüksek lisans de-

recesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır.
(2) Azami süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan, yeterlik, tez izleme ve

tez savunma değerlendirmelerinden başarılı olamayan bir öğrencinin öğrencilik statüsü, ilgili
döneme ait öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın,
ders alma veya tez hazırlama hakkı verilerek devam eder.

Yeterlik sınavı
MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Yeterlik sınavları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yılda iki kez yapılır.
(3) Yeterlik sınavları, ana bilim kurulu tarafından ilgili EABD’de görev yapan öğretim

üyeleri arasından önerilen ve EYK’ce onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(4) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla, en az biri Üniversite dışından olmak kaydıyla ilgili alandan üç veya beş öğretim üyesini
sınav jürisi olarak önerir. Doktora yeterlik jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı ve
sözlü sınavlardan herhangi birinden 80’in altında not alarak başarısız olan öğrenci, yeterlik sı-
navından başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde yazılı ve
sözlü olmak üzere her iki sınavı da tekrar eder.

(6) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sı-
navlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin yeterli veya yetersiz olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

(8) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, durumu sınav tarihinden önce ens-
titüye yazılı olarak bildirir.

Tez izleme komitesi
MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili ana bilim ku-

rulunun önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde tez izleme komitesi
oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, ana bilim kurulunca önerilen en az beş öğretim üyesi arasından,
danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere EYK tarafından
seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez önerisi değerlendirmesi ile takip eden izleme değerlendirmeleri bu komite ta-
rafından yapılır. Ortak danışmanın olması durumunda, ortak danışman dilerse oy hakkı olmak-
sızın komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ana bilim kurulu-
nun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunma sınavı
MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tari-

hinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma pla-
nını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün
önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunma sınavının yapılacağı yer ve saat, sınav tarihinden en geç yedi
gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez önerisi sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanak ile bildirilir.

(5) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor
sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş
sayılır.

(6) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde tekrar sınava girer. Tez önerisi son savunmada da reddedilen öğrenci için ana
bilim kurulunun önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atanır. Bu
durumdaki öğrenci yeni bir tez önerisi sunar.

(7) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.
Tez izleme komitesi değerlendirmesi
MADDE 50 – (1) Tez izleme komitesi, tez önerisi kabul edilen öğrenci için Ocak-Haziran

ve Temmuz-Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez toplanır.
(2) Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine verilmek

üzere yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o zamana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki
dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(3) Tez izleme komitesi, değerlendirme sonucunda, öğrencinin tez çalışma sürecinin
başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Değerlendirme raporu toplantı ta-
rihini izleyen en geç üç gün içerisinde enstitüye yazılı olarak bildirilir.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan süresi içinde rapor sunma-
yan veya belirlenen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme değerlendirmesi ba-
şarısız sayılır.

(5) Tez izleme değerlendirmesinde üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrenci için, enstitünün yazılı talebi, ana bilim kurulunun önerisi ve EYK kararı ile
yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atanabilir.

(6) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden
tez izleme değerlendirmeleri sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde,
komite, konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Rapor EYK tarafından incelenir
ve tez konusu değişikliği uygun görüldüğü takdirde öğrenci, karar tarihi itibari ile en geç altı
ay içerisinde tez önerisi savunma sınavına girer.

(7) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez iz-
leme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ile en geç altı ay
içinde tez izleme değerlendirmesine girmek ve başarılı olmak zorundadır. Lisans derecesi ile
doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yük-
sek lisans diploması verilir.
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Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 51 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım

kılavuzuna uygun biçimde yazarak enstitüye teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır.

(2) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, ilgili ana bilim kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin

tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kuru-
munun öğretim üyesi olmak üzere beş asıl iki yedek üyeden oluşur.

b) Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu ol-
masına dikkat edilir.

c) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma
jürileri oluşturulmaz.

(3) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini en geç

yedi gün içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.
c) Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve saat, sınav tarihinden en geç yedi gün önce

enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir. Sınav, dinleyiciye açık olarak yapılır.
ç) Tez savunma sınavı, bir saatten az olmamak kaydıyla tez çalışmasının sunulması ve

bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri
soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı
notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla kabul/red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD
başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

e) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye altı ay süre
tanınır. Öğrenci bu süre içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini enstitüye teslim eder.
Düzeltilmiş tez enstitü tarafından aynı jüri üyelerine gönderilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin
kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi yeniden
tez savunma sınavına alır.

f) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan
öğrenci için, enstitünün yazılı talebi, ana bilim kurulunun önerisi ve EYK kararı ile yeni bir
danışman ve tez izleme komitesi atanır.

g) EYK kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin EYK kararı tarihinden
itibaren en geç bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesinin oluş-
turulmasından sonra öğrenci en geç altı ay içerisinde tez öneri savunma sınavına alınır.

Doktora diploması
MADDE 52 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla;

doktora tezinin en az üç adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet
kopyasını tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde enstitüye teslim eder. YÖK
tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayan ve tezi şekil yönünden uygun bulunan
öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD programının onay-
lanmış adı bulunur.

(3) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası, öğrencinin adı ve soyadı ile T.C.
kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not
dökümü ve diploma eki verilir.

(4) Diplomanın kaybı halinde, ilgililere diplomaları ikinci nüsha olarak düzenlenir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek-
öğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası
Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Kapsam
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için

en az yedi adet ders ve uygulama ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışma-
lardan oluşan 240 AKTS kredilik bir programdır. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için ise en az ondört adet ders ve uygulama ile tez veya sergi, proje ve resital, konser, temsil
gibi çalışmalardan oluşan 300 AKTS kredilik bir programdır.

(2) Bir yarıyıl 30 AKTS krediden oluşur.
(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler sanatta yeterlik

programında ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
Başarı değerlendirmesi
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik yapan öğrencinin; tez veya sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmalardan birine başlayabilmesi için GANO’sunun en az 80 olması gerekir.
Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet
için GANO 80’den az olamaz. Jüri değerlendirmesine göre çalışması 80’in altında olanlar
başarısız sayılır veya düzeltme alır.

Süre
MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlamak için azami süre yüksek lisans

derecesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır.
(2) Azami süre sonunda alması gereken AKTS kredi yükünü tamamlayamayan, tez

ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarından başarılı olamayan bir öğrencinin
öğrencilik statüsü, ilgili döneme ait öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından
yararlandırılmaksızın, ders alma, tez hazırlama ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmaları yapma hakkı verilerek devam eder.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya
proje çalışmasını altı yılsonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl-
sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili EASD başkanlığının
önerisi ve ilgili EYK onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için
her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 57 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci tezini, sergi, proje, resital, konser veya

temsil hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, enstitüler tara-
fından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve
ayrıca çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, ilgili ana sanat kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanan en az biri başka bir

yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş asıl iki yedek üyeden oluşur.
b) Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin çalışma konusunun uyumlu

olmasına dikkat edilir.
(3) Sanatta yeterlik savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri üyeleri, söz konusu sanatta yeterlik çalışmasının kendilerine teslim edildiği ta-

rihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır.
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b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini en geç
yedi gün içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.

c) Sanatta yeterlik savunma sınavının yapılacağı yer ve saat, sınav tarihinden en geç
yedi gün önce danışmanı tarafından enstitüye yazılı olarak bildirilir. Sınav, dinleyiciye açık
olarak yapılır.

ç) Sanatta yeterlik savunma sınavı, çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, sanatta yeterlik çalışmasını
not ile değerlendirir. Salt çoğunlukla kabul/red veya düzeltme kararı verir. Danışman öğretim
üyesi tarafından savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri
değerlendirme raporları ile birlikte sınav tutanağı ilgili enstitüye teslim edilir.

e) Düzeltme kararının verilmesi halinde, öğrenciye altı ay süre tanınır. Öğrenci bu süre
içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak çalışmasını enstitüye teslim eder. Düzeltilmiş çalışma
enstitü tarafından aynı jüri üyelerine gönderilir. Jüri üyeleri, söz konusu çalışmanın kendilerine
teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi yeniden tez savunma
sınavına alır.

f) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde savunma sınavına katılmayan ya
da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci için, EASD başkanlığının teklifi ve
EYK’nın onayıyla yeni bir danışman atanır. Danışman atama işlemi yapılan öğrenci yeni da-
nışman öğretim üyesi ile yeni bir çalışma konusu belirler. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik
programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağ-

lamak kaydıyla; sanatta yeterlik çalışmasının en az üç adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik
ortamda kaydedilmiş dört adet kopyasını ve YÖK tarafından istenen belgeleri tamamlayarak,
savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde enstitüye teslim eden ve şekil yönünden uy-
gun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EASD programının
onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası, öğrencinin adı ve soyadı ile T.C.
kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not
dökümü ve diploma eki verilir.

(4) Diplomanın kaybı halinde, ilgililere diplomaları ikinci nüsha olarak düzenlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat
MADDE 59 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından

yapılan her türlü ilan ve Üniversitenin web sayfasından yapılan duyurular öğrencinin şahsına
yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı
olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen posta ve elektronik posta ad-
resine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Mazeretler
MADDE 60 – (1) Öğrencilerin mazeretli sayılabilmesi için, sağlık kuruluşlarından alınan

sağlık raporlarının, EYK tarafından kabul edilmesi gerekir. Ayrıca; doğal afet, anne, baba, eş,
kardeş veya çocuğunun ölümü ve benzeri hallerin belgelendirilmesi halinde, EYK öğrencinin
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mazeretli sayılmasına karar verebilir. Öğrenciler mazeretlerini; raporlu olunması halinde ra-
porun bitiş tarihinden itibaren, diğer hallerde olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç
yedi gün içerisinde enstitüye bildirir. Bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) Mazereti EYK tarafından kabul edilen öğrenci, bu süre içinde derslere devam ede-
mez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

Kayıt dondurma
MADDE 61 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde EYK

tarafından öğrencinin kaydının bir yarıyıl veya bir yıl dondurulmasına karar verilebilir:
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 hastalığı halinde bakacak

başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu
belgelendirmesi,

d) Öğrencinin ne suretle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırıl-
ması suretiyle askere alınması,

e) Öğrencinin tutukluluk hali,
f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönet-

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

g) EYK’nın haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler.
(2) Birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenin kabul edilebilmesi, bu nedenin

doğuşundan itibaren en geç bir ay içinde enstitü müdürlüğüne bildirilmesi şartına bağlıdır.
(3) Öğrencilerin kayıt dondurma talep ettikleri her yarıyıla ait öğrenim ücretinin yarısını

ödemeleri gerekir.
Kayıt silme
MADDE 62 – (1) Öğrencinin EYK kararıyla kaydının silindiği haller şunlardır;
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmek,
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası almak.

(2) Kaydı silinen öğrencinin ödemiş olduğu ücret iade edilmez. Kaydı silinen öğrencinin
durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Disiplin
MADDE 63 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri hakkında, Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/35)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013-32/42)

MADDE 1 – 29/5/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası

Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/35)’in 8 inci

maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Altın, gümüş, platin kredisi açılması

MADDE 8 – (1) Bankalar depo hesapları karşılığı altın, gümüş, platin ile satın aldıkları

altın, gümüş veya platinin teslimi veya karşılığının Türkiye’de yerleşik müşteriye Türk Lirası,

yurt dışında yerleşik müşteriye ise Türk Lirası veya döviz olarak ödenmesi suretiyle;

a) Kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden Türkiye'de veya yurt dışında

yerleşik kişilere,

b) Türkiye'de veya yurt dışında yerleşik kişilere tutarı en az 5 milyon ABD Doları ve

ortalama vadesi bir yılın üzerinde olmak üzere,

c) Türkiye’de veya yurtdışında yerleşik kişilere teminat olarak alacakları Türkiye’deki

şubelerinde bulundurulan kıymetli maden depo hesabı ve/veya altına dayalı sermaye piyasası

aracı tutarını geçmemek üzere,

altın, gümüş veya platin kredisi kullandırabilirler.

(2) Bu kredilerin müşteri adına açılacak depo hesabına alacak kaydedilmesi mümkün-

dür. Bu hesaplardan hesap cüzdanında kayıtlı altın, gümüş veya platin miktarının kısmen veya

tamamen müşteriye teslimi şeklinde ödeme yapılabilir.

(3) Banka ile müşteri arasında varılacak anlaşmaya göre bankalarca altın, gümüş veya

platin, ödeme günündeki değeri üzerinden satın alınabilir ve karşılığında Türkiye’de yerleşik

müşteriye Türk Lirası, yurt dışında yerleşik müşteriye ise Türk Lirası veya döviz ödenebilir.

(4) Altın, gümüş veya platin kredisi uygulamasında miktar, bu Tebliğin 5 inci madde-

sinde belirtilen usule göre tespit edilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan

yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/5/2008 26890

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/7/2009 27298
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BENART ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME

LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/3)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2430 kimlik kayıt numarası tahsis edil-

miş olan ve 1467. Sokak No:2/9 Çukurambar Çankaya/ANKARA adresinde bulunan BENART

Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi, 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)’nin Ek IV’ünde yer

alan;

1) Ahşap ya da benzeri fiziki özelliklerdeki malzemeleri veya et ya da benzeri fiziki

özelliklerde malzemeleri işlemek amacıyla kullanılan aşağıdaki tiplerde tek ya da çok bıçaklı

dairesel testereler;

1.1) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir yataklı veya destekli, iş par-

çasının el ile veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslendiği testere makinaları,

1.2) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, el ile işletilen ileri geri hareketli testere

arabası veya sehpası bulunan testere makinaları,

1.3) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçasının beslenmesi için birleşik

bir mekanik tertibatı olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları,

1.4) Kesme sırasında hareketli bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın hareketi mekanik olan,

yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları,

4) Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziki özel-

liklere sahip malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki tiplerde

şerit testere tezgâhları;

4.1) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası için sabit ya da ileri geri

hareket ettirilebilen bir yatak veya desteği olan testere tezgâhları,

4.2) İleri geri hareketli bir arabaya monte edilmiş bıçak/bıçakları olan testere tezgâhları,

9) Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşalt-

malı, hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm’den, hızı 30 mm/s’den yüksek olan, abkant

presler de dahil olmak üzere, presler,

16) Taşıt bakım liftleri,

17) Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha

fazla bir düşey yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar,

için Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve dördüncü fıkra-

sının (a) bendi ile AT Tip İncelemesi başlıklı Ek IX’u kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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7/3/2013   ÇARŞAMBA 

ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

7 Mart 2013 

PERŞEMBE 
Sayı : 28580 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KURULUŞUMUZ PARKINDA MEVCUT LOKOMOTİFLERİN TAMİR VE BAKIMLARINDA 

KULLANILMAK ÜZERE 3 KALEM MUHTELİF FİLTRE SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/26848 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 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 Muhtelif Filtre 

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 09/04/2013 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 100,-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. 1859/1-1 

—— • —— 
ARAÇ KİRALANACAKTIR 

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden: 

1. THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinin ihtiyacı olan muhtelif cinste 22 adet araç 

kiralama işi 18 Mart 2013 Pazartesi günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak yukarıda belirtilen adresten temin 

edebilirler. 

4. THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı : (0 312) 310 48 40 / 263-274-363 

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi : (0 312) 303 48 00 / 227 

 1954/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı olan 

muhtelif cins ve miktar yazıcı, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ile, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15.03.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 1967/1-1 
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KAPALI ZARF USULÜ İLE ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Seyitömer Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğünden:  

1 - İdarenin 

a) Adresi : PK: 14 Seyitömer/KÜTAHYA 

b) Telefon ve Fax No : 0274 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76 

c) E-mail adresi : fahri.gunay@euas.gov.tr 

2 - İhalenin Konusu Malın : 

 

Sıra 

No 

a) Niteliği - Türü - 

Miktarı Dosya No 

İhale 

Tarih ve Saati 

Teslim Alma 

Süresi 

İhale 

Doküman 

Bedeli 

(KDV.dahil) 

Tekliflerin 

Geçerlilik 

Süresi 

1 
Yaklaşık 16.000 Kg. 

Atık Madeni Yağ 
SEL/2013-12 

20.03.2013 

Saat: 14.00 

7 (Yedi) 

Takvim Günü 
10,00 TL 

60 

Takvim 

günü 

 

b) Teslim Yeri : EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü/ 

Seyitömer - KÜTAHYA 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yukarıda yazılı 

sürede teslim alınacaktır. 

d) İhalenin Yapılacağı Yer : EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satın 

Alma Komisyon Salonu/Seyitömer – KÜTAHYA 

3 - Teklif Türü : İstekliler tekliflerini, Fiyat Teklif Formunda belirtilen 

şekilde vereceklerdir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

4 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini; 

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. 

EÜAŞ Web Sitesi - EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Satın Alma Şube 

Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA 

b) İhale dokümanının satın alınacağı yer : 

EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü/Seyitömer 

KÜTAHYA adresinden yukarıdaki bedel üzerinden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların 

şartname satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %6’dan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik 

tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitimini tarihine 30 gün eklemek suretiyle 

bulunan 17/06/2013 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen 

süre olmalıdır. 

8 - İş bu satış ihalesine Kuruluşumuz Malzeme-Taşıt-İş Makinaları Değerlendirme ve 

Satış Yönetmeliği esas alınarak çıkılmıştır. 

9 - Web Sitesi: www.euas.gov.tr 

İlgililere duyurulur. 1880/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 351,68 TL ile en çok 146.202,00 TL arasında değişen; 

12.03.2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 35,17 TL, en çok 

14.620,20 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 45 Grup Muhtelif Eşya (Valiz, Cep 

Telefonu, MP4 Çalar, Batarya, Usb, vs) ; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu 

Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 13/03/2013 tarihinde saat 09:30’da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04, (05), (06), (07) dahili 162 - 131 

numaralı telefonlardan 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 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 1950/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 243,08 TL ile en çok 850.338,68 TL arasında değişen; 

14/03/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 25,00 TL, en 

çok 85.034,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında giyim eşyası, gözlük, 

motor, kozmetik eşya, kumaş, elektronik devre, aksam, iplik, sentetik taş, saç bakım malzemesi, 

giyim eşyası, okul ve büro malzemeleri, boya, çanta v.b. 41 (kırk bir) grup eşya açık artırma 

suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale 

salonunda 15/03/2013 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) (216) 364 36 80/81/109-187 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 KDV dahil 10 TL bedel 

karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 1855/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİ UYARINCA 

TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 150,00 TL ile en çok 23.883,20 TL arasında değişen; 

20/03/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 15,00 TL ile en 

çok 2.388,32 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Motorsiklet, kapalı kasa kamyonet, 

minibüs, kamyonet, binek otomobil, açık kasa kamyonet, otobüs, römork ve motorsiklet hurdası 

cinsi 32 adet araç; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya 

Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 21.03.2013 tarihinde saat: 

10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

ikametgah 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 şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 

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

Cilvegözü Tasfiye İşletme ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 1884/1-1 

—— • —— 
MUHTELİF DİZEL MOTORLARIN DEMONTE, YIKAMA, REKTEFİYESİ İLE 

YAKIT POMPA VE ENJEKTÖR AYARI YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/25899 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72  

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı : 5 kalem (60 adet TLM 16 V185, 50 adet 

GM motoru demonte ve yıkama,16 adet IVECO motoru demonte, 16 adet Raybüs (Fıat 

8217.SI.00.00.A010 tipi) motoru rektefiyesi,5 adet CUMMINS motoru yakıt pompası ve enjektör 

ayarı ) muhtelif dizel motorların demonte, yıkama, rektefiyesi ile yakıt pompa ve enjektör ayarı 

teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 25/03/2013 saat: 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

25/03/2013 günü saat: 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1869/1-1 
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ARITMA ÇALIŞMALARININ NİHAİ BERTARAFININ YAPILARAK 

ENERJİSİ ELDE EDİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüz tarafından “İdareye ödenecek yıllık bedel karşılığı, 25 yıllığına; 

İdare mülkiyetindeki veya İzaydaş A.Ş.’nin göstereceği bir arazi üzerinde müteahhide intifa hakkı 

tanınarak arıtma çamurlarının müteahhide verilmesi ve müteahhit tarafından arıtma çamurlarının 

nihai bertarafının yapılarak enerji elde edilmesi işinin” İSU İhale Yönetmeliği 31 a maddesi göre 

(Kapalı Teklif Usulü) ihalesi yapılacaktır. 

• İhale 27.03.2013 Çarşamba günü saat 14:00’te İSU Genel Müdürlüğü A Blok 304 nolu 

odada yapılacaktır. 

• Taşınmazın kullandırılma süresi: 25 yıl. 

• Taşınmazın muhammen bedeli (birinci yıl için) KDV hariç 215.000,00 TL 

(ikiyüzonbeşbin Türklirası) 

• İhale dosyası 50,00 TL bedelle İSU Genel Müdürlüğü A Blok 307 nolu odadan temin 

edilecektir. 

• İstekliler muhammen bedelin en az %3’ü (6.450,00 TL) oranında geçici teminat 

verilecektir. 

• İhaleye katılabilmek için ihale dosyası satın alınması, geçici teminatın yatırılması ve 

ihale dosyasında istenen belgelerin düzenlenmesi zorunludur. 

• İhaleye katılmak isteyen Gerçek Kişilerde Aranacak Şartlar:; 1-İkametgâh Belgesi,       

2-Nüfus Cüzdan Sureti, 3-Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4-Teklif mektubu, 5-Noter 

Tasdikli İmza Beyannamesi, 6-Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 

teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar, 7-Vekaleten ihaleye 

katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile 

vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

• İhaleye katılmak isteyen Kişilerde Aranacak Şartlar 1-Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri 

veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

3-Teklif mektubu, 4-Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 

teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar, 5-Vekaleten ihaleye 

katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile 

vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 6- Tüzel kişiliğin adres Beyanı, 

• İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde Ortak Girişimlerden; Noter tasdikli 

Ortak Girişim Beyannamesi verilmesi, ayrıca İş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıda yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

• İdareye ödenecek yıllık bedel karşılığı, 25 yıllığına; arıtma çamurlarını satacaktır. 

İstekliler tekliflerini, yıllık bedel üzerinden vereceklerdir. İdareye ödenecek olan yıllık sözleşme 

bedeli sözleşmenin imzalanmasından en geç 18 ay sonra ödenecektir. Tesis bu süreden önce 

devreye alınırsa sözleşme bedel ödemeleri de tesisin işletmeye alındığı tarihten itibaren 

ödenecektir. Bu sürelerin aşılması halinde Yüklenici ceza ödeyecek ve/veya sözleşme İdare 

tarafından fesih edilebilecektir. Sözleşme bedeli ödenmesini takip eden her yıl için TEFE – ÜFE 

yıllık artış oranının ortalaması üzerinden artırılarak idareye ödenecektir. İhale sonucu, ihale 

üzerine bırakılan istekliyle yıllık teklif bedeli üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

• İdare 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmaksızın bu yönetmelik hükümleri 

içerisinde yetkisi içinde bulunan ihaleleri yapıp, yapmamakta, dilediğine yapmakta, yeterlik 

belgesi verip vermemekte serbesttir. 

Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İSU Genel Müdürlüğünün 

İhale Komisyonu’na ulaşması şarttır. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

 1879/1-1 
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TCDD YENİFAKILI İSTASYON’UNDA BİLET SATIŞI VE DANIŞMA HİZMETLERİ 

İÇİN ACENTE HİZMETİ ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İhale Kayıt No : 2013/26723 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey-

Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi : bsrmeletli@gmail.com 

İhale konusu hizmetin adı ve süresi : TCDD YENİFAKILI İSTASYON’UNDA 

ANAHAT YOLCU BİLETİ SATIŞI VE 

DANIŞMA HİZMETLERİNİN 1 YIL SÜREYLE 

ACENTE’YE YAPTIRILMASI 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 26/03/2013 günü saat 11.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 20,00,-TL bedelle temin 

edilebilir. 

5 - 200 TL (İKİ YÜZ LİRA) geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1904/1-1 

————— 

PALETLİ EKSKAVATÖR, KAZICI YÜKLEYİCİ (TRAKTÖR KEPÇE) VE KAMYON 

(6 AY SÜRE İLE) KİRALANACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2013/26386 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey-

Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi : bsrmeletli@gmail.com 

İhale konusu hizmetin adı ve süresi : KAYAŞ-IRMAK ARASI HAT BOYU ŞEV 

TANZİMİ, YARMA TEMİZLİĞİ, YARMA 

HENDEKLERİ, KAFA HENDEKLERİ, KÖPRÜ, 

MENFEZ, DEBUŞE TEMİZLİĞİ İLE SU 

YATAKLARININ TANZİMİNDE KULLANILMAK 

ÜZERE PALETLİ EKSKAVATÖR, KAZICI 

YÜKLEYİCİ (TRAKTÖR KEPÇE) VE KAMYON 

KİRALANMASI İŞİ (6 AY) 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 27/03/2013 günü saat 10.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00,-TL bedelle temin 

edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1905/1-1 
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GRUP 1 KABLO GİRİŞ BAŞLIĞI ALIMI YAPILACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Grup 1 kablo giriş başlığı alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/24587 

Dosya no : 1324024 

1 - İdarenin : 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2  

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale Konusu Malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Grup 1 kablo giriş başlığı: 52 adet 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : Firmalar teslim süresini tekliflerinde belirtecektir. 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 - 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 19.03.2013 Salı günü     saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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



7 Mart 2013 – Sayı : 28580 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4. 2.1 - ............. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 19.03.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

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

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 1875/1-1 
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İHALEYE DAVET 

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünden: 

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ 

Kredi No: 7717-TU 

 

TÜRKİYE EVRENSEL SAĞLIK KAPSAMI BAKANLAR KONFERANSI 

ORGANİZASYONUNA İLİŞKİN HİZMET ALIMI 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), 

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi’nin finansmanında kullanılmak üzere bir ikraz 

sağlamıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün HTSSRP/SAGEM/2013/SERVICES/NCB/01 

referans numaralı “Türkiye Evrensel Sağlık Kapsamı Bakanlar Konferansı Organizasyonuna 

İlişkin Hizmet Alımı” ihalesi sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması 

öngörülmüştür.  

Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Açık 

İhale (NCB) seklinde yapılacaktır. 

Bu doğrultuda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü uygun teklif 

sahiplerini, 27-28 Haziran 2013 tarihleri arasında İSTANBUL ili Taksim, Harbiye, Beşiktaş 

bölgesi sınırları içerisinde gerçekleştirilecek Türkiye Evrensel Sağlık Kapsamı Bakanlar 

Konferansı organizasyon (ihtiyaç duyulan ulaşım, salon, yemek, konaklama, tercüme ve diğer 

bağlantılı hizmetler) işlerini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı tekliflerini kapalı zarf içinde 

sunmak üzere davet etmektedir.  

2 - Teklif sahiplerinin bütün kalemler için teklif vermeleri gerekmektedir. İhale, teknik 

şartnamedeki koşulları karşılayan en düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını 

karşılayan teklif sahibine verilecektir.  

3 - Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklif 

sahiplerinin bu şartların tamamını sağlamaları gerekmektedir. 

3.1. Benzeri tür işlerde ana yüklenici olarak tecrübesi olması gerekmektedir. Son 5 yıl 

(2008-2009-2010-2011-2012) içinde işin yapıldığı kurum ve kuruluştan alınan “İş Bitirme 

Belgeleri” ile tevsik edilmek koşuluyla bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere iki 

(2) farklı sözleşme paketi kapsamında en az 250’şer kişilik, minimum iki (2) organizasyon işini 

ana yüklenici sıfatıyla ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması 

gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye 

alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.  

3.2. Teklif sahibinin ihale konusu işlere benzer faaliyetlerden elde ettiği son üç (3) yıllık 

ortalama cirosunun (2010-2011-2012) minimum 500.000,00 TL eşdeğeri olması gerekmektedir. 

(Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup YMM veya vergi dairesi onaylı 

olacaktır).  

3.3. Teklif veren firma adına tescil edilmiş ve asgari 3 yıllık A Sınıfı Turizm Belgesi 

(Teklif veren firma ya da Ortak Girişimin Pilot ortağı adına tescil edilmiş ve asgari üç yıllık 

olacaktır) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Belgesi sahibi olmak. 

3.4. Ortak girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve istenen diğer 

belgeler sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için (i) pilot ortağın madde 
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3.1 de bahsedilen 2 sözleşmeden en az birisini bitirmiş olması; (ii) ortaklardan her birinin 3.2 

maddesindeki asgari kriterin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterin en az 

%50'sini karşılaması; (iii) sorumlu ortağın madde 3.3 deki hususu karşılaması gerekmektedir. 

Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

4. Teklif Sahiplerinin ayrıca aşağıda istenilen bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir 

4.1. Tebligat adresi, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, İmza Sirküleri (noter tasdikli), 

vekâleten ihaleye katılınılıyor ise teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter tasdikli 

vekâletnameleri ve imza sirkülerini sağlamak. 

4.2. Teklif sahibinin içinde yer aldığı, mevcut ya da son üç yıl içerisinde açılan davalar ve 

tamamlanamayan sözleşmeler ile ilgili taraflar ve anlaşmazlığa konu olan miktar gibi 

hususlardaki bilgileri sunmak.  

4.3. Teklif edilen tesisin broşürleri, turizm işletme/deneme işletme belgesi, teklif sahibi 

adına düzenlenmiş, otel yetkilisince imzalı, toplantı tarihi için rezervasyonlarının bulunduğunu 

belirten belge, teklif edilen tesisin, teknik şartnamede istenilen özellikleri karşıladığını belirten 

taahhütname (Belgede; toplantı ve diğer salonların m2 si, tavan yüksekliği, salonların muhtelif 

düzenlerde kişi kapasitesi, tesisteki oda sayısı ve tipleri yer alacaktır.) teklifle birlikte 

sunulacaktır. Tesisin dış görünüşü, toplantı salonları ve odalarının görüntüleri teklif ile birlikte 

CD olarak sunulacaktır. 

5 - İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da 

ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler: 

T.C. Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü 

Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13 

1. Kat Satın Alma Birimi Oda No: 101 

06430 Sıhhiye Çankaya Ankara  

Tel: +90 312 585 68 31/32/34  

Faks: +90 312 585 69 27 -585 68 69 . 

6 - İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerini 

50,00TL (Elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara 

Şubesi (Ankara) IBAN: TR420000100100000350121014 numaralı T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez 

Saymanlık Müdürlüğü hesabına HTSSRP/SAGEM/2013/SERVICES/NCB/01 referans numarası 

ile banka transferi yoluyla yatırarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için firma irtibat 

bilgilerini içeren dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade 

edilmeyecektir. 

7 - Teklifler, teklif para birimi cinsinden 30.000,00 TL (Otuz Bin Türk Lirası) veya 

eşdeğeri tutarında bir geçici teminatla birlikte yukarıda Madde 5’de verilen adrese 08 Nisan 2013 

günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilecektir. Geç gelen teklifler reddedilecek ve 

açılmadan teklif sahibine iade edilecektir.  

Teklifler 08 Nisan 2013 günü saat 14:05’te T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları 

Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13 5. Kat Toplantı Salonu 06430 

Sıhhiye Çankaya ANKARA adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların 

huzurunda tekliflerin alınmasını takiben açılacaktır. 1963/1-1 
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144 ADET KONUTUN ARSA MUHAMMEN BEDEL KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI 

ESASINA GÖRE İHALESİ YAPILACAKTIR 

Kaynarca Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 224 ada F24C21B3B Pafta 1 nolu parsel üzerine 144 adet 

konutun Arsa Muhammen bedel karşılığı Gelir Paylaşımı Esasına göre ihalesi 2886 sayılı 

Kanunun 36. maddesi gereği Kapalı Teklif usulüyle 18.03.2013 günü saat 10.00 da Belediye 

Encümeninde yapılacaktır. İşin Tahmini bedeli 9.587.200,00 TL olup Geçici Teminatı 287.616,00 

TL.dır. 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: 

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 

elektronik posta adresi. 

b) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odası Belgesi. 

1 - Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

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

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

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

d) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihi itibariyle 

düzenlenmiş belge. 

e) Gelir ve Kurumlar Vergi Borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden ihale tarihi itibariyle 

temin edecekleri belge. 

f) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte 

bulunacak/katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

g) Ortak girişimler ihaleye katılabilirler. 

h) İsteklinin ihale konusu olan toplu konut işi olarak tek sözleşmeye dayalı olarak idari 

şartnamede belirlenen miktarda konut yapmış ve teslim etmiş olduğuna dair iş bitirme belgesi 

olması, ve bu iş bitirmeye dair SSK'dan borcu yoktur yazısı getirecektir. 

i) Mali Durum Bildirisi; kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisinden herhangi 

birisinin teklif edilen toplam maliyet bedelinin % 10'nundan az olmaması gerekmektedir. 

j) Kaynarca Belediye Başkanlığı'na işin adına alınmış (Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığından 2012-11-08 Yılı Yapı Yaklaşık Birim maliyetleri Hakkında Tebliğinin lll-B 

maddesinde belirtilen m2 birim fiyatı 560,00 TL olarak alındığından) yapılması planlanan 

yaklaşık toplam 144 adet bağımsız bölümün 17.120 m2 inşaat alanı ile çarpımı neticesinde elde 

edilen toplam tutar olan 9.587.200,00 TL (Türk Lirası)’nın %3'ü olan 287.616,00 TL 

(ikiyüzseksenyedibinaltıyüzonaltılira) tutarındaki geçici teminata ait alındı veya Banka Teminat 

Mektubu, 

k) Teklif Mektubu (Teklif Mektubu örneğine uygun) 

l) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından 

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir 

Tüzel Kişiye Kullandırmayacağına İlişkin Taahhütname. 
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m) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 

n) Yapı Araçları Taahhütnamesi 

o) Teknik Personel Taahhütnamesi 

p) Mali durumu gösteren belgeler: İhaleden önceki yıla ait bilanço ve eş değer belgeleri 

ile iş hacmini gösteren belgeler 

r) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

s) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

ş) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden yapım 

işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen 

bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 

kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son üç yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale dosyasını 7.500.00 TL karşılığı Kaynarca Belediyesi 

Toplu Konut İşletme Müdürlüğünden satın alacak olup, teklif zarfları ihale günü saat 10.00'a 

kadar Belediye Encümenine teslim edilecektir. 

İlan olunur. 

Adres: Kaynarca Toplu Konut İşletmesi 

Kaynarca Vergi Dairesi: 5400385754 

Konak Mahallesi Şehit Gürkan Türk Cad. No: 4 

Kaynarca belediyesi kaynarca/Sakarya 

Tel: 02648712096    Fax: 02648713079 

Ali Zabun proje müdürü cep: 05334801241 

Email: alizabun54@hotmail.com 1979/1-1 

—— • —— 
MUHTELİF UÇAK YAĞI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1.  Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan aşağıda belirtilen 4 kalem 

muhtelif uçak yağı alımı 22 Mart 2013 Cuma günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale 

edilecektir. 

 

S.NO PARÇA NO MALZEME ADI MİKTARI 

1. 
MIL-PRF-6081 

(Aeroshell Turbıne Oıl 2) PRESERVATIVE OIL GREAT 1010 50 LİTRE 

2. 10-1206 LUBEREX GREASE 2 FL OZ 10 ADET 

3. MIL-P-46002 LUBRICATION (185 KG.LIK) 1 VARİL 

4. MIL-L-22851C ENGINE OIL (185 KG.LIK) 60 VARİL 

 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin 

edebilirler.  

4.  Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel  :  (0 312) 310 48 40 / 263-274-363 1980/1-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

                                                                     KASTAMONU 

TMİ/380/13.22-1. Kurşunlu Trafo merkezinin İşletilmesi (bakım ve güvenlik hariç) ile 

ilgili hizmet alımı; TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca 

Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/26763 

1 - İdarenin  

a) Adresi : İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 215 39 00 -- Faks : 0 366 214 44 22 

c) Elektronik posta adresi  : 22grupmd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : -- 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : TMİ/ 380/13.22-1. Grubunda yer alan 380 Kv 

Kurşunlu Trafo merkezinin İşletilmesi (bakım ve 

güvenlik hariç) 

b) Yapılacağı yer : Kurşunlu Trafo Merkezi/ÇANKIRI 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıl 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 

KASTAMONU 

b) Tarihi ve saati : 28/03/2013  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 ilgili 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, 

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe 

Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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, standart forma uygun 

belge, 

4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde 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 (4.1.7) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,  

(Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.) 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler : 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler  

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar,  

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İstekliler aşağıdaki bilgi ve belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. 

Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.3.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 

çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme 

teknisyeni ) elemanların puanlarının Toplamının Trafo Merkezi bazında asgari 64 (Altmış Dört) 

puanı sağlaması şarttır. Aksi halde İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Mesul 

Mühendisin puanı Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı 

taahhüt ettiği eleman puanları “İşletme Elemanları Puan tablosuna yazacaktır. 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı  

İŞLETME TEKNİSYENLERİ PERSONEL SAYISI HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 

1 Trafo Merkezli grup için           8           8 x 45 = 360 

Mesul Mühendis            1 (*)           1 x 45 = 45 

(*) Her bir trafo merkezi için bir Mesul Mühendis istihdam edilecektir. Mesul 

Mühendisler Sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür 

4.3.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 

4.3.2.1. İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer 

işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş 

deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. 

4.3.2.2. İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki 

aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş 

deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin 

katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 
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bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 

teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş 

yönetme belgeleridir.  

4.3.2.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu 

sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz 

olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan 

elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

4.4.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik 

santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır  

6 - [İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.] 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 180,00-TL [yüzseksenTürkLirası.] 

karşılığı İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B KASTAMONU adresinden] satın 

alınabilir “İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil. 200,00,- Türk Lirası doküman bedelini T.C. 

Ziraat Bankası TR 92000 1000 151377 12044 5555 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale 

dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale 

dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer 

alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek 

zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. 

İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir.” 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Muhaberat Servisi İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B KASTAMONU 

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 üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.] 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif [verilemez.] 1919/1-1 
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DEKAPAJ MALZEMELERİ KAZI, YÜKLEME, TAŞIMA VE DÖKÜM SAHALARI 

DÜZELTME İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 – Yozgat İli Sorgun ilçesinde bulunan 1079 İR-510 ruhsat nolu maden kömürü 

sahasından Küçük Köhne mevkiindeki açık ocaktan ±%30 toleranslı 550.00 m3 örtü 

malzemesinin kazılması, yüklenmesi ve ortalama 1700-2200 metre mesafedeki döküm sahasına 

taşınması, serilmesi ve İşverenin isteği şekilde döküm sahalarının düzenlenmesi işidir. 

2 – Teklif mektuplarının 25.03.2012 Pazartesi günü saat: 15.00’e kadar Kızılırmak Sokak 

No: 45 Kocatepe/Ankara adresimizde Genel Müdürlüğümüz Muhaberat servisimize verilmiş 

olacaktır. 

3 – İlgili Şartname belirtilen adresteki Satın Alma ve Pazarlama Servisinden 100,00.-TL. 

ücret karşılığında temin edilecektir. 

4 – Şirketimiz İhale Yasasına Tabi değildir. 

Tel: 0312 418 96 97 – 418 68 22 1984/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Akademik Birimlerinde 2013 - 2014 Eğitim - Öğretim Yılında Görevlendirilmek 

Üzere Aşağıda Belirtilen Kadrolarda Öğretim Üyeleri Alınacaktır: 
 

Bölümler 

Kadro 

Sayısı Kadro Unvanı 

İşletme 3 Prof. Dr. - Doç. Dr. - Yrd. Doç. Dr. 

Ekonomi 3 Prof. Dr. - Doç. Dr. - Yrd. Doç. Dr. 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 3 Prof. Dr. - Doç. Dr. - Yrd. Doç. Dr. 

Bankacılık ve Finans 3 Prof. Dr. - Doç. Dr. - Yrd. Doç. Dr. 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3 Prof. Dr. - Doç. Dr. - Yrd. Doç. Dr. 

Radyo, Televizyon ve Sinema 3 Prof. Dr. - Doç. Dr. - Yrd. Doç. Dr. 

Psikoloji 3 Prof. Dr. - Doç. Dr. - Yrd. Doç. Dr. 

Ekonomi ve Finans 3 Prof. Dr. - Doç. Dr. - Yrd. Doç. Dr. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3 Prof. Dr. - Doç. Dr. - Yrd. Doç. Dr. 

Yönetim Bilişim Sistemleri 3 Prof. Dr. - Doç. Dr. - Yrd. Doç. Dr. 

Turizm İşletmeciliği 3 Prof. Dr. - Doç. Dr. - Yrd. Doç. Dr. 

Muhasebe ve Finans Yönetimi 3 Prof. Dr. - Doç. Dr. - Yrd. Doç. Dr. 

Bilgisayar Mühendisliği 3 Prof. Dr. - Doç. Dr. - Yrd. Doç. Dr. 

Gıda Mühendisliği 3 Prof. Dr. - Doç. Dr. - Yrd. Doç. Dr. 

Endüstri Mühendisliği 3 Prof. Dr. - Doç. Dr. - Yrd. Doç. Dr. 

Makine Mühendisliği 3 Prof. Dr. - Doç. Dr. - Yrd. Doç. Dr. 

Hemşirelik 3 Prof. Dr. - Doç. Dr. - Yrd. Doç. Dr. 

Beslenme ve Diyetetik 3 Prof. Dr. - Doç. Dr. - Yrd. Doç. Dr. 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3 Prof. Dr. - Doç. Dr. - Yrd. Doç. Dr. 
 
Belirtilen bölümlerdeki kadrolarla ilgilenen öğretim üyelerinin 21 Mart 2013 tarihi mesai 

bitimine kadar Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ile iletişime 

geçmeleri gerekmektedir. 

İletişim Bilgileri 

Abdi İpekçi Cad. No: 89 Bayrampaşa/İstanbul 

Tel: 0 (212) 210 10 10 

Fax: 0 (212) 565 25 25 

www. nisantasi.edu.tr 

info@nisantasi.edu.tr 1985/1-1 
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili 

Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 

sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvuruda Gerekli Belgeler 

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini 

başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda 

çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını 

kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu 

asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, 

özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları 

gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus 

cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS 

veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım 

halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip 

adaylara ayrıca bildirilecektir. 

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 

onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

İlgililere duyurulur. 

 

Fakülte-Bölüm 

Kadro Unvanı-Adedi 

Aranan Nitelik 
Prof Doç 

Yrd. 

Doç. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik 2 1 2 Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak. 

Çocuk Gelişimi 2 1 3 

Çocuk gelişimi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği/Özel Eğitim alanında doktora 

yapmış olmak. 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
2 1 3 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında 

doktora yapmış olmak. 

Beslenme ve Diyetetik 2 1 3 
Beslenme ve Diyetetik alanında doktora 

yapmış olmak 

Sağlık Kurumları 

Yöneticiliği  
2 1 3 

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında doktora 

yapmış olmak. 

Spor Bilimleri  2 1 3 
Spor Bilimleri/Beden Eğitimi alanında doktora 

yapmış olmak 

Ebelik 1 1 3 Ebelik alanında doktora yapmış olmak 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Psikoloji 
2 1 3 

Psikoloji/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

alanlarından birinde doktora yapmış olmak 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Uluslararası Ticaret ve 

İşletmecilik  
2 1 3 

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Lojistik ve 

Dış Ticaret konularından birinde doktora veya 

araştırmalar yapmış olmak 
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Fakülte-Bölüm 

Kadro Unvanı-Adedi 

Aranan Nitelik 
Prof Doç 

Yrd. 

Doç. 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 1 1 2 

Bilgisayar Mühendisliği/Yazılım Mühendisliği 

alanından birinde doktora yapmış olmak 

Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği 
1 1 2 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik 

Mühendisliği/Haberleşme Mühendisliği/Nano 

Mühendislik alanından birinde doktora yapmış 

olmak 

Endüstri Mühendisliği 1 1 2 

Endüstri Mühendisliği/İşletme Mühendisliği 

alanında doktora yapmış olmak 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı 
1 1 2 

İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı/ 

alanından birinde doktora/sanatta yeterlilik 

yapmış olmak 

Mimarlık 2 1 2 
Mimarlık/Şehir ve Bölge Planlama alanında 

doktora yapmış olmak 

Harita Mühendisliği 2 1 3 
Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış 

olmak 

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah, Rize 

Cad. No 226 Pelitli/TRABZON 

Tel: +90 462 334 64 44-45-47-50, info@avrasya.edu.tr 1966/1-1 

—— • —— 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden:  

İLANEN TEBLİĞ 

Ambarlı Mah. Şahin Cad. No:39/3 Avcılar/İSTANBUL adreslerinde mukim Süleyman 

Serkan YILDIZ (TC: 14309880508) adına Yetkisiz İş Takibinden dolayı Müdürlüğümüzce 

düzenlenen 22.11.2010/2072-2075-2076-2077-2078-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-

2088-2089-2090-2091-2092-2093-2095-2096-2097-2098-2100-2101-2102-2103-2104-2106- 2107- 

2108- 2109- 2110- 2111-2112-2113-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123- 2124- 2125- 

2126- 2128- 2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2144-2145-2146-2147-2148- 2149- 

2150-2151-2152-2153-2154-2457-2158 gün ve sayılı para cezası kararları 16.01.2012/637 sayılı 

yazımızla 06.02.2012 tarihinde tebliğ edilmiş, herhangi bir ödeme yapılmaması üzerine 17.080-

TL tutarındaki 12.11.2012 tarih, 11551 sayılı Ödeme Emri Süleyman Serkan YILDIZ'ın bilinen 

adreslerinde bulunmadığı gerekçesi ile tebliğ edilmeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat 

Kanununun 28. ve 31.maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48 ve 

49. maddeleri gereğince yayım tarihinden 7 (yedi) gün sonunda iş bu tebligata konu ödeme 

emrinin muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 1864/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim 

Komisyonu Başkanlığının 01.02.2013 tarihli ve 446/6 no’lu kararına istinaden;  Proje ve 

Uygulama Denetçisi Remzi ERCAN’ın Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan eyleminin 4708 sayılı 

kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3. fıkrası 

(e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olması nedeniyle, 22852 belge numaralı Proje ve 

Uygulama Denetçisi Remzi ERCAN’ın Denetçi Belgesinin iptal edilmesi, denetçi belgesinin 

Bakanlığımıza iade edilmesi ve belge iptali hususunun Resmi Gazete ilân tarihinden itibaren 

yürürlüğe konulması uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 1924/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların TSE markasını kullanma 

hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden fesih 

edilmiştir.  

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliğinin kalmadığı, sözleşme konusu 

mamullerin TSE markalı olarak piyasaya sürülemeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet 

hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur. 

 

Firma Adı Firma Adres ve İli Standard No Fesih Tarihi Fesih Sebebi 

FUJİTSU TECHNOLOGY 

SOLUTİONS BİLİŞİM 

LTD. ŞTİ. 

SERÇEÖNÜ MAH. 

AHMETPAŞA CAD. 

İKİZLER İŞ MERK. 

B.BLOK KAT:1 NO:18/102 

/KAYSERİ 

TS 12963  

TS 12498 
06.12.2012 

Yıllık vize 

yaptırmama 

BESE METAL ÜRÜNLERİ 

İNŞ.TAAH. PLAS.TİC.VE 

SAN.LTD.ŞTİ. 

ORGANİZE SANAYİ 

BÖLGESİ 10.CAD. NO: 19 

KAYSERİ 

TS 12225 06.12.2012 
Yıllık vize 

yaptırmama 

CENNET BİLGİSAYAR 

ERCAN CANDAN 

FATİH MAH İSTASYON 

CAD NO32A / 

KOCASİNAN/ KAYSERİ 

TS 12713  

TS 13229  

TS 12498  

TS 10079  

TS 10956  

TS 12849  

TS 12540  

TS 12739 

06.12.2012 
Yıllık vize 

yaptırmama 

BAYRAKTARLAR 

MERKAY MOTORLU 

VASITALAR TİC.A.Ş. 

ŞEKER MAH.OSMAN 

KAVUNCU BUL. 

NO:274/38060 

KOCASİNAN/KAYSERİ 

TS 12047  

BELGE NO: 9 

JEEP MARKA 

20.12.2012 
Firma 

İsteğiyle 

SELGAZ PETROL 

ÜR.OTO GIDA 

TUR.İNŞ.NAK.PAZ.SAN.

VE TİC.LTD.ŞTİ. 

ANKARA ASFALTI 29. 

KM. ÇİFTLİK MEVKİ 

BEYDEĞİRMENİ 

KAYSERİ 

TS 1445  

TS 1446  

TS 1449 

22.01.2013 
Firma 

İsteğiyle 

PAŞA TURİZM İTHALAT 

İHRACAT SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ A.Ş. 

AMBAR MAH. ZAFER 

CAD. NO:133 KAYSERİ TS 11939  

TS 12663 
29.01.2013 

Firma 

İsteğiyle 

MAYAPET PETROL 

ÜRÜNLERİ NAKLİYE 

SAN TİC LTD ŞTİ. 

KAYSERİ MALATYA 

YOLU 60. KM. 

KÖPRÜBAŞI KÖYÜ 

BÜNYAN/KAYSERİ 

TS 11939  

TS 12820 
07.02.2013 

Firma 

İsteğiyle 
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Firma Adı Firma Adres ve İli Standard No Fesih Tarihi Fesih Sebebi 

DE-KA METAL VE 

AHŞAP SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. 

ORGANİZE SANAYİ 

BÖLGESİ 20.CAD.NO:8 

MELİKGAZİ KAYSERİ 

TS 12558 08.02.2013 
Yıllık Vize 

Yaptırmama 

MAPA PETROL 

ÜRÜNLERİ TİCARET VE 

SANAYİ 

AHİEVRAN MAH.SİVAS 

BULVARI 8.KM. NO:370 

KOCASİNAN/KAYSERİ 

TS 12820 08.02.2013 
Firma 

İsteğiyle 

ASTAŞ ÇELİK YAPI 

ELEMANLARI İNŞAAT 

ELEKTRİK PLAN PROJE 

TAAHHÜT MOBİLYA 

SANAYİ VE TİCARET 

LTD. ŞTİ. 

O.S.B. 29. CAD. NO: 57 

KAYSERİ 

TS 12558 14.02.2013 
Firma 

İsteğiyle 

ÜNLÜLER TURİZM 

TİCARET LTD.ŞTİ. 

ANBAR MAH. ZAFER 

CAD. NO. 163 KAYSERİ 
TS 11939 13.02.2013 

Firma 

İsteğiyle 

ERAS BOYA KİMYA VE 

MOBİLYA SANAYİ 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

HACILAR ORGANİZE 

SAN BÖL İNECİK MAH 

SAZYOLU CAD NO 200/B 

KAYSERİ 

TS 12487  

TS 12558 
14.02.2013 

Firma 

İsteğiyle 

BÜLENT ERKAR-

DOLUNAY AKARYAKIT 

DİNLENME TESİSLERİ 

ANKARA YOLU 48.KM 

HİMMETDEDE 

KASABASI KAYSERİ 

TS 11939 21.02.2013 
Firma 

İsteğiyle 

SABAN TİCARET-ALİ 

BURAK SABAN 

KAYSERİ - SİVAS 

KARAYOLU 28. KM. 

ÇAVUŞAĞA KÖYÜ 

KOCASİNAN /KAYSERİ 

TS 11939  

TS 12820 
21.02.2013 

Firma 

İsteğiyle 

ÜNAL GIDA VE İNŞAAT 

SANAYİ TİCARET LTD. 

ŞTİ. 

SIVAS CD.7.KM N:439 

KAYSERİ TS 11077 22.03.2013 
Taminata 

Aykırılık 

MURAT LASTİK VE 

PETROL ÜRÜNLERİ 

NAKLİYE SANAYİ VE 

TİCARET LTD. ŞTİ. 

MİMARSİNAN 

MAH.TUNA CAD.NO:1 / 

KOCASİNAN/ KAYSERİ 
TS 8986 25.02.2013 

Firma 

İsteğiyle 

İNCİROĞLU OTOMOTİV 

SAN.VE TİC.A.Ş.  

ANKARA ASFALTI 

12.KM. NO:146/3 

KAYSERİ (KİA)-(LADA) 

TS 12047 25.02.2013 
Firma 

İsteğiyle 

EFEM ELEKTRONİK 

ELEKT.BİLGİSAYAR 

İNŞ.NAK.TURZ.GIDA DIŞ 

TİC.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

AYDINLIKEVLER 

MAH.SOKULLU 

CAD.AYGÜL 

APT.NO:10/A KAYSERİ 

TS 12850  

TS 12749  

TS 12713  

TS 10956  

TS 12134  

TS 12426  

TS 12739 

26.02.2013 
Yıllık vize 

yaptırmama 

 1947/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Gökyay Satranç Spor ve Kültür Vakfı. 

VAKFEDENLER: Akın GÖKYAY, Birten GÖKYAY, Mehmet Renan GÖKYAY, İsmet 

Güran GÖKYAY, Nur ŞENEL, Dinçer SİNİCİ, Mete BORA, Doğan ACAR, Yasemin TUTAL, 

Mehmet AKYÜREK, Nur BATUR, Uğurcan ÖZSES, Turgut TOKUŞ, Mine KARATAŞ, Beyhan 

ULUKAN, Yunus KELEŞ, Bülent ERBORA, Ömer TEZCAN, Berrin BENLİ, Nizameddin 

İREN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Akyurt Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/02/2013 tarihli tavzih şerhli 18/02/2013 tarih, 

E.2013/35, K.2013/21 sayılı kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: Akyurt Noterliğinin 

11/01/2013 tarih, 00258 yevmiye nolu kuruluş senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 07/02/2013 

tarih ve 00987 yevmiye nolu tadil senedi. 

VAKFIN AMACI: Analitik ve çok yönlü düşünmeyi sağlayan satranç sporunun özellikle 

gençler arasında yayılmasını ve benimsenmesini sağlayarak sağlam düşünce sahibi gençler 

yetişmesine katkıda bulunmak. Satrancın sadece bir zeka oyunu değil ülkelerin kültür ve tarihini 

yansıtan bir enstrüman olduğunun anlatımı ve bu anlayışla dünya barış ve anlayışına katkıda 

bulunmak. Her bir satranç takımının mensup olduğu ülkenin sanatını ortaya koyan bir sanat eseri 

olduğunu göstermek. Satranç sporunu sevdirmek amacı ile sportif etkinlikler düzenlemek, 

gereğinde bunlara bilfiil katılmak. Satrancın sanatsal, kültürel, tarihi, yönlerini toplumla 

paylaşmak üzere bir satranç müzesi açmak; yaşatmak, geliştirmek, sürdürebilirliğini sağlamak. 

VAKFIN MAL VARLIĞl: Akın Gökyay tarafından tahsis edilen 878.106,00 TL 

değerindeki 438 adet satranç takımı koleksiyonu ve 121.894,00 TL Nakit. 

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1911/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Yaşantı Paylaşım Merkezi Gençlik Vakfı 

VAKFEDENLER: Ayşe Belkıs Güneş, Aslı Güneş Sümer, Alp Güneş 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE 

NOSU: Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/01/2013 tarih ve E:2012/597, K:2013/13 

sayılı kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: Ankara 17. 

Noterliğince düzenlenen 26/04/2012 tarih 8425 yevmiye nolu kuruluş senedi. 

VAKFIN AMACI: Eğitim gören gençlere kültür, sanat desteği vermek; maddi katkı 

sağlamak, onların gençlik dışındaki yaş gruplarıyla tanışmalarına ve dayanışmalarına olanak 

sağlamaktır. 

VAKFIN MALVARLIĞI: Ankara İli, Çankaya İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1046 ada, 

25 parsel üzerindeki gayrimenkulün 13 nolu bağımsız bölümü. 

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1912/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: İreboğlu Sosyal ve Yardımlaşma Vakfı 

VAKFEDENLER: Mustafa AKPINAR, Nafiye AKPINAR. 

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: 

Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/11/2012 tarih E: 2012/234, K: 2012/490 sayılı 

kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO’SU: Ankara 33. 

Noterliğince düzenlenen 19.04.2012 tarih ve 11238 yevmiye nolu vakıf senedi . 

VAKFIN AMACI: Maddi imkanlardan yoksun ilk, orta, yüksek öğrenim bölümlerinde 

öğrenim gören öğrencilere maddi ve manevi destek olmak, burs vermek, nakdi ve ayni yardımlar 

yapmak, barınma, beslenme ve diğer öğrenim ihtiyaçlarını sağlamak, eğitim ve kültür seviyelerini 

yükseltmek üzere çalışmalar yapmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL. (Nakit) 

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetici. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1913/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Zümre Eğitim ve Kültür Vakfı. 

VAKFEDENLER: Adem ATMACA, Lütfü AĞGÜL 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: 

Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.01.2013 tarih ve E:2012/1151, 

K:2013/18 sayılı kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: 

Büyükçekmece 6.Noterliğince düzenlenen 14.12.2012 tarih ve 65649 yevmiye nolu vakıf 

senedi ile aynı noterliğin 07.01.2013 tarihli ve 01197 yevmiye nolu değişiklik senedi. 

VAKFIN AMACI: Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet 

etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda 

bulunmak, maddi imkanları ölçüsünde dini, sosyal ve kültürel konularda hayri hizmetlerde 

bulunmak, uygun görülecek yer ve şekilde, cami, mescit, meşruta, aşevi, huzurevi, yurt gibi hayri 

müesseseleri inşa etmek yoksul ve kimsesiz insanlara, yetimlere maddi yardımlarda bulunmak, 

çeşitli fakülte, yüksek okul, lise ve dengi okullarla kurslarda okuyan öğrencilere burs vermek, 

bunlar için yurtlar açmak, işletmek, kiralamak veya yurt bulmak, eğitim, kültür, sanat sağlık, spor 

ve turizmin gelişmesi ve etkin düzeyde bu hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.00.- (TL.) (Ellibin Türk Lirasıdır.) 

VAKFIN ORGANLARI: Yönetim Kurulu 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1914/1-1 
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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
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

ATAMA KARARLARI
— Yeni Kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Ömer DEMİR’in

Atanması Hakkında Karar
— Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Selçuk COŞKUN’un Atanması Hakkında

Karar

YÖNETMELİKLER
2013/4279 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
— Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler

Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kültür ve Turizm Bakanlığı Senfoni Orkestraları Solist Sanatçılarının Çalışma Usulleri
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Standardları Enstitüsü Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmelik
— Akdeniz Üniversitesi Ernst Hirsch Hukukun Temellerini Araştırma Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Anadolu Üniversitesi Uluslararası Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hacettepe Üniversitesi Dudak Damak Yarıkları ve Kraniyomaksillofasiyal Şekil

Bozukluğu Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ

No: 2008-32/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013-32/42)
— Benart Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış

Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/3)

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


